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 تقديم مكتبة أهل البيت )ع(

 
 اهرين.احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الط

 وبعد:

ِ  يَا}فاستجابة لقول اهلل سبحانه وتعاىل:  ِيَن َءاَمنُوا اْستَِجيبُوا ّلِِلذ َها اَّلذ يُّ
َ
أ

َوْْلَُكْن مِنُْكْم }ولقوله تعاىل:  [42]األنفال: {َولِلرذُسوِل إِذَا َدََعُكْم لَِما ُُيْيِيُكمْ 
ُمُروَن بِالَْمعْ 

ْ
ٌة يَْدُعوَن إََِل اْْلَْْيِ َويَأ مذ

ُ
ولَئَِك ُهُم أ

ُ
ُروِف َويَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوأ

ْجًرا إَِلذ الَْموَدذةَ }ولقوله تعاىل: [402]آل عمران: {الُْمْفلُِحونَ 
َ
لُُكْم َعلَيْهِ أ

َ
ْسأ
َ
قُْل ََل أ

ُ ِِلُْذهَِب َعنُْكُم الر ِْجَس } ، ولقوله تعاىل:[42]الشورى: {ِِف الُْقْرَب  إِنذَما يُرِيُد اّلِلذ
َِرُكْم َتْطهًِْيا ْهَل اْْلَيِْت َويَُطه 

َ
ُ }ولقوله تعاىل:  [22]األحزاب: {أ إنما َوِِلُُّكُم اّلِلذ

ِيَن يُقِيُموَن الصذ  ِيَن َءاَمنُوا اَّلذ ََكةَ وَُهْم َراكُِعونَ َورَُسوُُلُ َواَّلذ  {ََلةَ َويُْؤتُوَن الزذ
 .[55]املائدة:

ولقول رسول اهلل َصىلى اهلل َعليه وآله وَسلىم:))إين تارك فيكم ما إن متسكتم به 

لن تضلوا من بعدي أبدًا كتاب اللىه وعرتيت أهل بيتي، إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام 

وله َصىلى اهلل َعليه وآله وَسلىم: ))أهل بيتي لن يفرتقا حتى يردا عيلى احلوض((، ولق

فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى((، ولقوله َصىلى اهلل 

َعليه وآله وَسلىم: ))أهل بيتي أمان ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل 

ه أن حييا ح يايت؛ ويموت السامء((، ولقوله َصىلى اهلل َعليه وآله وَسلىم: )) من رسى
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ماميت؛ ويسكن جنة عدن التي وعدين ريب؛ فليتول عليًا وذريته من بعدي؛ وليتولى 

وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإهنم عرتيت؛ ُخلقوا من طينتي؛ وُرزقوا فهمي وعلمي(( 

 واحلسني واحلسن وفاطمة؛ وقد بنيى َصىلى اهلل َعليه وآله وَسلىم بأهنم عيل؛ -اخلرب

 وقال: وذريىتهام عليهم السالم، عندما جلَّلهم 
ٍ
صىل اللىه عليه وآله وسلم بكساء

 .-))اللىهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا(( 

 .مكتبة أهل البيت)ع( ه كان تأسيساستجابًة لذلك كلى 

ى فيها مذهب أهل البيت)ع( احلرجة من التاريخ؛ التي يتلقى  ففي هذه املرحلة

ُُمثاًل يف الزيدية، أنواَع اهلجامت الرشسة، رأينا املسامهة يف نرش مذهب أهل البيت 

ِ ما خلىفه أئمتهم األطهار عليهم السالم  املطهرين صلوات اهلل عليهم َعربر نرَشر

َقتِنا وقناعتنا بأن العقائد التي محلها وشيعتهم األبرار ريض اهلل عنهم، وما ذلك إال لثِ 

أهل البيت)ع( هي مراد اهلل تعاىل يف أرضه، ودينه القويم، ورصاطه املستقيم، وهي 

 تُعربر عن نفسها عرب موافقتها للفطرة البرشية السليمة، وملا ورد يف كتاب اهلل عزى 

 ه صىل اهلل عليه وآله وسلم.بيى وجل وسنة ن

يت صلوات اهلل عليهم ألوامر اهلل تعاىل، وشفقة منهم بأمة واستجابًة من أهل الب

هم صىل اهلل عليه وآله وسلم، كان منهم تعميُد هذه العقائد وترسيخها بدمائهم جدى 

هم قد مكان، ومن تأمىل التاريخ وَجدَ  ة الطاهرة عىل مرور األزمان، ويف كلى الزكيى 

وا بكل غاٍل ونفيس يف سبيل الدفاع عنها وتثبيته امة، ضحى ا، ثائرين عىل العقائد اهلدَّ

منادين بالتوحيد والعدالة، توحيد اهلل عز وجل وتنزهيه سبحانه وتعاىل، واإليامن 

 بصدق وعده ووعيده، والرضا بخريته من َخلرِقه.
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وألن مذهبهم صلوات اهلل عليهم ديُن اهلل تعاىل ورشعه، ومراُد رسول اهلل َصىلى 

ه، فهو باٍق إىل أن يرث اهلل األرض ومنر عليها، وما ذلك ثُ اهلل َعليه وآله وَسلىم وإرر 

إال مصداق قول رسول اهلل َصىلى اهلل َعليه وآله وَسلىم: ))إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام 

 لن يفرتقا حتى يردا عيلى احلوض((.

ة/ جمدالدين بن حممد املؤيدي)ع(: )  واعلم أن اهلل جلى قال والدنا اإلمام احلجى

لعباده إال دينًا قوياًم، ورصاطًا مستقياًم، وسبياًل واحدًا، وطريقًا  يرتضِ جالله مل 

نذ َهَذا ِِصَاِِط ُمْستَقِيًما فَاتذبُِعوهُ َوََل تَتذبُِعوا } وجل: قاسطًا، وكفى بقوله عزى 
َ
َوأ

اُكْم بِهِ لََعلذُكْم َتتذ  َق بُِكْم َعْن َسبِيلِهِ ذَلُِكْم وَصذ بَُل َفتََفرذ  {ُقونَ السُّ
 .[452]األنعام:

ْهَواَءُهْم } وقد علمَت أن دين اهلل ال يكون تابعًا لألهواء:
َ
َولَوِ اتذبََع اْْلَقُّ أ

رُْض 
َ
َمَواُت َواْْل ََلُل }، [14]املؤمنون: {لََفَسَدِت السذ ِ إَِلذ الضذ  {َفَماذَا بَْعَد اْْلَق 

ِيِن َما لَْم يَ } [24]يونس: ُ ََشَُعوا لَُهْم مَِن ال  ذَْن بِهِ اّلِلذ
ْ
 .[44]الشورى: {أ

فَاْستَقِْم }د رسله صىلَّ اهلل عليه وآله وَسلَّم بقوله عز وجل: وقد خاطَب سيى 
ِمرَْت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوََل َتْطَغوْا إِنذُه بَِما تَْعَملُوَن بَِصْيٌ 

ُ
َوََل تَْرَكنُوا إََِل  112َكَما أ

ُكُم ا ِيَن َظلَُموا َفتََمسذ ْوِِلَاَء ثُمذ ََل اَّلذ
َ
ِ مِْن أ نلذاُر َوَما لَُكْم مِْن ُدوِن اّلِلذ

ونَ  بر []هود {113ُتنََْصُ ، مع أنه صىلَّ اهلل عليه وآله وَسلَّم ومن معه من أهل بدر، فتدى

عن اهلل وعن  علاًم بذلك، وعقلَت  من ذوي االعتبار، فإذا أحطَت  واعترب إن كنَت 

م عليك عرفاُن احلق واتباعه، ، علمَت أنه يتحتى رسوله ما ألزمك يف تلك املسالك

َ َوُكونُوا َمَع  يَا}ومواالة أهله، والكون معهم،  ِيَن َءاَمنُوا اتذُقوا اّلِلذ َها اَّلذ يُّ
َ
أ
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ادِقِيَ  ذُهْم مِنُْكْم } ، ومفارقُة الباطل وأتباعه، ومباينتهم[]التوبة {119الصذ َوَمْن َيتََول
ِ َواِْلَوِْم اْْلِخرِ يَُوادُّوَن َمْن َحادذ  ََل }، [54ائدة:]امل {فَإِنذُه مِنُْهمْ  ََتُِد قَوًْما يُْؤمِنُوَن بِاّلِلذ

ْو َعِشَْيَتُهمْ 
َ
ْو إِْخَوانَُهْم أ

َ
بْنَاَءُهْم أ

َ
ْو أ
َ
َ َورَُسوَُلُ َولَْو ََكنُوا َءابَاَءُهْم أ ، [44]املجادلة: {اّلِلذ

ِيَن َءاَمنُوا ََل } َها اَّلذ يُّ
َ
ِ يَاأ ْوِِلَاَء تُلُْقوَن إَِِلْهِْم بِالَْموَدذة

َ
ِي وََعُدوذُكْم أ  {َتتذِخُذوا َعُدو 

ر تر ، يف آيات تُ [4]املمتحنة: ، ولن تتمكن من معرفة احلق وأهله إال ىَل ىل، وأخبار مُت

باإلعتامد عىل حجج اهلل الواضحة، وبراهينه البيىنة الالئحة، التي هدى اخللق هبا إىل 

ج عىل هوى، وال ملتفت إىل جدال وال مراء، وال مبال بمذهب، وال احلق، غري م عرى

ِ َولَْو لََعَ } حمام عن منصب، ِيَن َءاَمنُوا ُكونُوا قَوذامَِي بِالْقِْسِط ُشَهَداَء ّلِِلذ َها اَّلذ يُّ
َ
يَاأ

قَْربِيَ 
َ
يِْن َواْْل وِ الَْواِلَ

َ
نُْفِسُكْم أ

َ
[425]النساء: {أ

(1) . 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 :عن مكتبة أهل البيت)ع(بحمد اهلل تعاىل  رَ دَ وقد َص 

هـ، مذيىاًل بالتعليق 442الشايف. تأليف/ اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة)ع(  -4

الوايف يف ختريج أحاديث الشايف، تأليف السيد العالمة نجم العرتة الطاهرة/ احلسن 

 .هـ4211بن احلسني بن حممد رمحه اهلل تعاىل

ِر يف تراجم رجال الزيدية، تأليف/ القايض  -4 ِر َوجَمرَمُع الُبُحور َمطرَلُع البُُدور

خ شهاب الدين أمحد بن صالح بن أيب الرجال رمحه اهلل تعاىل،  العالمة املؤرى

 هـ.4014-هـ 4041

                                                           
 التحف الفاطمية رشح الزلف اإلمامية.  -( 4)
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ِس َواألَقرَمارِر  -2 ُمور باهلل  ديوان اإلمام املنصور -َمَطارلُِع األَنرَوارِر َوَمَشارُرُق الشى

 هـ.442 -عبداهلل بن محزة)ع( 

جمموع كتب ورسائل اإلمام املهدي احلسني بن القاسم العياين)ع(  -2

 هـ.202 - هـ214

َهارِ  -5 ِة األَطرَهارِر، رشح القصيدة التي  حَمَاِسن األَزر َ ِصيرِل َمنَاقِِب الِعرتر يف تَفر

لفقيه العالمة الشهيد محيد نظمها اإلمام املنصور باهلل عبداهلل بن محزة)ع(، تأليف/ ا

 هـ.454 - اهلمداين الوادعي رمحه اهلل تعاىل بن أمحد املحيلى 

جمموع السيد محيدان، تأليف/ السيد العامل نور الدين أيب عبداهلل محيدان بن  -4

 حييى بن محيدان القاسمي احلسني ريض اهلل تعاىل عنه.

تأليف/ اإلمام أمحد بن  السفينة املنجية يف مستخلص املرفوع من األدعية،-1

 هـ.4441ت  -هاشم)ع( 

لوامع األنوار يف جوامع العلوم واآلثار وتراجم أويل العلم واألنظار، تأليف/  -1

ـ 4224اإلمام احلجة/ جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي)ع(   هـ.4241 -ه

 جمموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمري املؤمنني زيد بن عيل)ع(، تأليف/ -1

 هـ.444 -هـ 15اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب)ع( 

رشح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة، تأليف/ اإلمام احلجة عبداهلل  -40

 هـ.442ت  -بن محزة)ع( 

صفوة اإلختيار يف أصول الفقه، تأليف/ اإلمام احلجة عبداهلل بن محزة)ع(  -44

 هـ.442ت
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ن صحيح األحاديث واآلثار من كتب األئمة األطهار وشيعتهم املختار م -44

هِ األخيار،  تَِِصِ ، د العالمة حممد بن حييى بن احلسني بن حممد حفظه اهلل تعاىل/ السيى لُِمخر

 .اختِصه من الصحيح املختار للسيد العالمة/ حممد بن حسن العجري رمحه اهلل تعاىل

اهرين، تأليف/ السيد اإلمام اهلادي هداية الراغبني إىل مذهب العرتة الط -42

 هـ.144ت -بن إبراهيم الوزير)ع( 

اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة، تأليف/ اإلمام أيب طالب حييى بن احلسني  -42

 هـ. 242 -اهلاروين)ع( 

عىل مذهب اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم بن  -املنري  -45

المَعَليرهام ا–إبراهيم   تأليف/ أمحد بن موسى الطربي ريض اهلل عنه. ،-لسَّ

هناية التنويه يف إزهاق التمويه، تأليف السيد اإلمام / اهلادي بن إبراهيم  -44

 هـ.144 -الوزير)ع( 

تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبيني، تأليف/ احلاكم اجلشمي املحسن بن  -41

 هـ.212 -حممد بن كرامة رمحه اهلل تعاىل 

ختار من فنون األشعار واآلثار، تأليف اإلمام احلجة/ جمدالدين عيون امل -41

 هـ.4241 -هـ 4224بن حممد بن منصور املؤيدي)ع( 

أخبار فخ وخرب حييى بن عبداهلل )ع( وأخيه إدريس بن عبداهلل)ع(،   -41

 تأليف/ أمحد بن سهل الرازي رمحه اهلل تعاىل.

آل الرسول القاسم بن إبراهيم الوافد عىل العامِل، تأليف/ اإلمام نجم  -40

 هـ. 424 -الريس)ع( 
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 اهلجرة والوصية، تأليف/ اإلمام حممد بن القاسم بن إبراهيم الريس)ع(. -44

اجلامعة املهمة يف أسانيد كتب األئمة، تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن -44

 هـ.4241 -هـ 4224حممد بن منصور املؤيدي)ع( 

جيوز اإلخالل به لكلى مكلف من العبيد، تأليف/  املختِص املفيد فيام ال -42

 هـ.4414القايض العالمة أمحد بن إسامعيل العلفي ريض اهلل عنه ت 

 مخسون خطبة للجمع واألعياد. -42

رسالة الثبات فيام عىل البنني والبنات، تأليف/ اإلمام احلجة عبداهلل بن  -45

 هـ.442محزة)ع( ت

الرد عىل صاحب التبديع والتضليل، تأليف/ الرسالة الصادعة بالدليل يف -44

 هـ.4241 -هـ 4224اإلمام احلجة/ جمدالدين بن حممد بن منصور املؤيدي)ع( 

إيضاح الداللة يف حتقيق أحكام العدالة، تأليف/ اإلمام احلجة جمدالدين  -41

 هـ.4241 -هـ 4224بن حممد بن منصور املؤيدي)ع( 

رية، تأليف/اإلمام احلجة جمدالدين بن احلجج املنرية عىل األصول اخلط -41

 هـ.4241 -هـ 4224حممد بن منصور املؤيدي)ع( 

 النور الساطع، تأليف/ اإلمام اهلادي احلسن بن حييى القاسمي)ع( -41

 هـ.4222

سبيل الرشاد إىل معرفة ربى العباد، تأليف/ السيد العالمة حممد بن  -20

 هـ.4011 - هـ4040احلسن بن اإلمام القاسم بن حممد)ع(
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التي تكتبها لعبادك املتقني؛ اللهم علىمنا ما  ن، واكتب لنا رمحتكير نعمتك يف الدارَ 

ِيَن } ينفعنا، وانفعنا بام علىمتنا، واجعلنا هداة مهـتدين؛ َربذنَا اْغفِْر نَلَا َوِِلِْخَوانِنَا اَّلذ
ِيَن َءاَمنُوا َربذنَا إِنذَك رَُءوٌف  يَماِن َوََل ََتَْعْل ِِف قُلُوبِنَا غَِلا لَِّلذ َسبَُقونَا بِاِْلِ

أسأل أن  رجو اهلل التوفيق إىل أقوم طريق بفضله وكرمه، واهللَن، ]احلرش[ {10ِحيمٌ رَ 

يصلح العمل ليكون من السعي املتقبىل، وأن يتداركنا برمحته يوم القيام، وأن خيتم 

لنا ولكافة املؤمنني بحسن اخلتام، إنه ويل اإلجابة، وإليه منتهى األمل واإلصابة، 

نْ }
َ
ْوزِْعِِن أ

َ
ِ أ ْعَمَل َصاِْلًا  رَب 

َ
ْن أ
َ
يذ َوأ ذ ولَََعَ َواِلَ نَْعْمَت لََعَ

َ
ْشُكَر نِْعَمتََك الذِِت أ

َ
أ

ِيذِِت إِّن ِ ُتبُْت إَِِلَْك ِإَوّن ِ مَِن الُْمْسلِِميَ  ْصلِْح َِل ِِف ذُر 
َ
 .[45]األحقاف: {تَرَْضاهُ َوأ

 ن.وصىل اهلل عىل سيىدنا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهري

 /املكتبة مدير

 يجمدالدين بن حممد املؤيد بن إبراهيم



 
 تقديم

إيامنًا بوجوب النصيحة التي حث عليها القرآن ودعا إليها سيد ولد عدنان 

فقد وضعت يف هذه الصفحات ما عندي من ذلك، عىل حسب ما تستدعيه  ÷

لفاضل/ عيل احلاجة، وتقتضيه املصلحة، نزوالً عند رغبة األخوين الفاضلني األخ ا

 مسعود الرابيض حفظه اهلل واألخ الفاضل/ عبداهلل عيل القذان حفظه اهلل.

وقد اشتملت هذه الصفحات عىل مواضيع هامة ينبغي أن يطالعها اإلنسان 

ويكرر دراستها احلني بعد احلني، وينبغي أن يقرأها اإلنسان عىل زمالئه، وعىل من 

هامة كام قدمنا، ومن املستحسن أن يقرر  أمكنه، ففيها مواعظ وتذكري متعلق بأمور

 املدرس لطلبته درسًا يف هذه الصفحات.

وأسأل اهلل أن ينفع هبا، وأن هيدينا مجيعًا إىل احلق القويم، والِصاط املستقيم، 

 وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم تسلياًم كثريًا.

***** 
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وصلوات اهلل وسالمه  احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم،

 ورمحته وبركاته عىل رسوله املبعوث رمحة للعاملني، وعىل أهل بيته املطهرين، وبعد: 

فقد اقرتح بعض اإلخوان وضع باب يتضمن ما ينبغي أن يكون عليه طالب 

 العلم، فاستحسنت ذلك، وها أنذا أرشع يف املقصود مستعينًا بالغفور الودود.

 النية 

ن يريد طلب العلم تقديم النية احلسنة، والنية احلسنة: أن يعزم فأول ما ينبغي مل

يف قلبه عزمًا، ويعقد يف قلبه عقدًا عىل أن يطلب العلم الذي أنزله اهلل عىل 

 وألزم املكلفني بمعرفته. ÷ نبيه

 ونجاح هذه النية، واحلصول عىل الغاية منها مرهون بعدة أمور البد من توفرها: 

  صاإلخال :األول األمر

فال بد أن تكون النية خالصة ال خيالطها ما يكدر صفوها، ولكي تكون النية 

وحب  ،خالصة هلل فيجب جماهدة النفس فيام تدعو إليه من حب الرفعة والرتؤس

ومتيل إليه وتنجذب،  ،اجلاه واملال، وحب الثناء، فالنفس بطبعها تدعو إىل ذلك دائامً 

املسلم فيفسد عليه نيته، وما يبتني عليها،  ومن خالل ذلك يتسلل الشيطان إىل قلب

: ))إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرٍئ ÷ ومن هنا جاءت الرواية عن النبي
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ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت 

 هجرته إىل امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إىل ما هاجر إليه((.

َفَمْن ََكَن يَرُْجو لَِقاَء َرب ِهِ فَلْيَْعَمْل َعَمًَل َصاِْلًا َوََل يُْْشِْك قال تعاىل: ﴿وقد 
َحًدا
َ
َ ُُمْلِِصَي َُلُ ، وقال تعاىل: ﴿[]الكهف ﴾110بِعِبَاَدةِ َرب ِهِ أ مُِروا إَِلذ ِِلَْعبُُدوا اّلِلذ

ُ
َوَما أ

ِيَن ُحنََفاءَ  ملسلم أن يكون متيقظًا شديد التيقظ، ، فعىل ا[5]البينة: ...اآلية﴾ ال 

فيغلقها يف  ،ومتحذرًا شديد احلذر من تلك املداخل التي يتسلل منها الشيطان

ثُمذ وجهه، وقد حكى اهلل تعاىل عداوة الشيطان، وما أخذ عىل نفسه يف قوله تعاىل: ﴿
ْيَما
َ
يِْديهِْم َومِْن َخلْفِهِْم وََعْن أ

َ
نِهِْم وََعْن َشَمائِلِهِْم َوََل ََتُِد َْلتِيَنذُهْم مِْن َبْيِ أ
ْكََثَُهْم َشاكِرِينَ 

َ
 .[]األعراف ﴾17أ

 وإغالق األبواب يف وجه الشيطان يتم بام ييل: 

 وكثرة الدعاء. ،ـ االستعانة باهلل تعاىل، واالستعاذة به من الشيطان4

أو بنحو ـ إذا حدثتك نفسك بأنك ستنال املكانة العالية، وسيشار إليك بالبنان 4

لتصل إىل هذا األمل السعيد، فإذا حدثت نفس املرء هبذا  ؛يف طلب العلم ذلك فجدى 

أو نحوه، فليقل هلا: اخسئي أيتها النفس األمارة بالسوء، فإن املغرور من صدقك، 

وليقل: اللهم إين أعوذ بك من رش نفيس، اللهم أعني عىل نفيس، وليعلم املؤمن أن 

روة من الرشف والرفعة، وينزله منازل األبرار، ومن هنا اإلخالص يبلغ باملرء الذ

أنه قال: ))طوبى للمخلصني: الذين إذا حرضوا مل يعرفوا،  ÷روي عن النبي 

 تنجيل عنهم كل فتنة ظلامء((. ،وإذا غابوا مل يفتقدوا، أولئك هم مصابيح اهلدى
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لة الرفيعة، وكام أن االتصاف باإلخالص والنية الصاحلة تصل باإلنسان إىل املنز

فإن االتصاف بالرياء وسوء النية هتبط باملرء إىل أسفل الدركات، ومن شأن الرياء أن 

حيجب اإلنسان عن ربه تعاىل، وينزل به إىل منزلة احليوان، فال تزكو له نفس، وال 

 وهيتك سرته. ،يقبل منه عمل، وسيفضح اهلل تعاىل املرائي، ويكشف خداعه

طلع عليه الناس اعمل وأخلص فيه هلل تعاىل، ثم ال نعم، إذا عمل اإلنسان

 ومحدوه وأثنوا عليه، فإن ذلك ال حيبط عليه عمله.

 األمر الثاني: االستعانة باهلل تعاىل

ِي يف أول ما أنزل عليه: ﴿ ÷فقد قال تعاىل لنبيه   بِاْسِم َرب َِك اَّلذ
ْ
اقَْرأ

عىل ضوء إرشاد العليم فالنجاح الذي هو النجاح هو يف السري  []العلق ﴾1َخلَقَ 

 احلكيم.

فعىل طالب العلم أن يكثر من طلب اإلعانة بعد الصلوات ولياًل وهنارًا وعند 

 القراءة وقبلها وبعدها.

 التوبة واالستغفار ومالزمة التقوى األمر الثالث:

: ))من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين((، وعىل هذا ÷ يف األثر عن النبي

ًا هلل غري تائب فإن اهلل تعاىل ال يريد به خريًا يف حال عصيانه؛ ومن فإن من كان عاصي

 هنا قال الشافعي يف أبيات: 

 شكوت إىل وكيع سوء حفظي

 وأنبأأأبأ  أأأبم نور أأأ  نأأأو   
 

 فب شأأ أ إىل كأأملع ن رأأ ي 

 ونأأأو  ن  ؤ ىأأأاك  ورأأأ ي
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اًل فإنا وجدنا اهلل سبحانه قد جعل العلم والنور ثوابًا عاج ،وهذا صحيح

ِيَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدىللمتقني املهتدين، فقال تعاىل: ﴿ ، وقال [71]محمد: ﴾ َواَّلذ

َ ََيَْعْل لَُكْم فُرْقَانًاتعاىل: ﴿ أي نورًا تفرقون به بني احلق  [92]األنفال: ﴾ إِْن َتتذُقوا اّلِلذ

ِيَن آَمنُوا اتذُقوا اوالباطل، وقال تعاىل: ﴿ َها اَّلذ يُّ
َ
َ َوآمِنُوا بِرَُسوُِلِ يُْؤتُِكْم يَا أ ّلِلذ

 .[92]الحديد ...اآلية﴾ كِْفلَْيِ مِْن رَْْحَتِهِ َويَْجَعْل لَُكْم نُوًرا َتْمُشوَن بِهِ 

ويف احلديث: ))من أخلص هلل أربعني صباحًا قائاًم ليله صائاًم هناره تفجرت 

 ينابيع احلكمة من عىل لسانه(( أو كام قال.

اإلكثار من التوبة واالستغفار ومالزمة التقوى، وأال يتساهل  فعىل طالب العلم

 يف يشء من معصية اهلل تعاىل.

فهذه األمور الثالثة جيب أن يستحرضها الطالب للعلم يف وقت النية وبعدها، 

ويف حال طلب العلم، وعليه أن يكثر من الدعاء واالستغفار وطلب اإلعانة من 

هلل تعاىل ال خييب من دعاه، وال يقطع رجاء من اهلل، وأن ال يمل من ذلك، فإن ا

 رجاه، فإنه تعاىل سميع عليم، غفور رحيم، قريب جميب.

م ، ولعل اإلخالص هو الرس يف األضعاف املضاعفة من عرشة أضعاف إىل نع

 سبعامئة إىل ما شاء اهلل من األضعاف.

يف بيان منزلة اإلخالص وأمهيته: ))الناس كلهم  ÷وقد قال الرسول 

لكى إال العاملون، والعاملون كلهم هلكى إال العاملون، والعاملون كلهم هلكى ه

 إال املخلصون، واملخلصون عىل خطٍر عظيم((.
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هلذا ترى املخلص يعمل اخلري، وحيارب الرش، وإن مل يكن له فيه منفعة وال 

هوى، ال هتمه الشهرة، وال حممدة الناس، وال رضاهم، بل إنه يؤثر اخلفاء عىل 

شهرة، وعمل الرس عىل عمل العالنية، جتنبًا للرياء، وبعدًا بنفسه عن مزالق الرشك ال

اخلفي، متمنيًا أن يكون من األبرار األتقياء األخفياء، الذين إذا حرضوا مل يعرفوا، 

 وإذا غابوا مل يفتقدوا.

 كيف يكون الطالب حال الطلب؟

 جيب أن يكون الطالب حال الطلب متواضعًا: 

به وخالقه تبارك وتعاىل، فيمتثل ألمره، وينتهي عند هنيه، ويتأدب لر -أوالً 

أن يتخىل عن نفسه ويسلمها لربه  :وخيشى عذابه، ومعنى ذلك ،بآدابه، ويرجوا ثوابه

خالصة، ويعتقد يف قلبه ذلك، وأنه عبد هلل تعاىل ُملوك، ال أمر له معه، يسري يف 

 استبطاء وال ضجر، قد ريض عن اهلل طريق اهلل التي رسمها لعباده من غري تلكؤ وال

يف كل ما أمر وهنى، يف كل ما قسم له من العافية والبالء، والفقر والغنى، ال حيسد 

وال يشكو إىل أحدًا عىل ما آتاه اهلل من فضله، وال يتربم بام هو فيه من الفقر والبالء، 

، قد عرف أن ربه ، بل هو يف كل حاالته سعيد راٍض بام هو فيهأحد فقرًا وال بالءً 

غني محيد، وأن خزائن الساموات واألرض يف يده، وأنه ما رصف عنه الدنيا إال بعلم 

وحكمة، وأن فعل اهلل فيه رمحة له وخري له، فطرد مهوم الدنيا وأحزاهنا عن قلبه، 

وحل حملها القناعة، وعرف أن ما قضاه اهلل تعاىل خري، فهو من عباد الرمحن حقًا 
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واستسلم لعزته وخشع  ،ضع هوى نفسه لربه، وتواضع لعظمتهقد أخ ،وصدقاً 

 لرهبته، فتخىل عن شخصيته ومعنويته، وعزته وكرامته. 

 وكان كام ورد يف األثر: ))املؤمن هني لني(( ))املؤمن غر كريم((.

اً  ي ن ويتأدب  ،وال يرفع صوته عليهم ،فعليه أن يوقرهم ويعظمهم ،ملشائخه -ثا

 ؛احلوار واخلطاب، وال يرتفع عن االستفادة من أي شيخ ويف ،يف السؤال واجلواب

 فإن الرفعة يف التواضع.

ثاً  ل وعليه أن يوقرهم  ،لزمالئه، فال يرتفع عليهم، وال ييسء يف خطابه إليهم -ثا

وال يرى لنفسه عليهم حقًا، وال يتهمهم بالتقصري يف حقوقه  ،هممويعظ ،ويبجلهم

ًا، وحري بمن كان كذلك أن يكون أشدهم وأرفع نسب ،وإن كان أكثر منهم علامً 

 فإنه ال يزيده ذلك إال رفعة. ؛تواضعًا، وأكثرهم مراعاة حلقوق زمالئه

والواجب عىل من فضله اهلل تعاىل بعلم أو فهم أو نسب أن يشكر اهلل تعاىل، 

والشكر هلل تعاىل هو بالتواضع له سبحانه وتعاىل، وبالتواضع لعبيده، وأن ال يتطاول 

حد من خلقه، ثم حيمد اهلل تعاىل عىل ما آتاه من الفضل، ويسأل ربه أن يزيده عىل أ

 من فضله.

وال ينتظر من زمالئه ويتطلب منهم أن يعظموه ويشكروه، ويوفروا له ثواب 

 .(4)فضله عليهم، فإن قاموا بحقوقه فذاك وإال عاد عليهم بالذم والتثريب

                                                           
 التأنيب. متت  –( 4)
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عاملًا بطبيعة الدنيا إذ قال حني نظر  وصلوات اهلل عىل سليامن بن داود، فلقد كان

  َهَذا مِنْ إىل فضل اهلل عليه: ﴿
َ
ِ ِِلَبْلَُوِِن أ ْكُفرُ افَْضِل َرب 

َ
ْم أ
َ
، [04]النمل: ﴾ْشُكُر أ

فإنه ما ؛ وآله فلقد كان أشد الناس تواضعاً وصلوات اهلل وسالمه عىل نبينا حممد 

 عىل رشيف أو وضيع.وال  ،انتقم لنفسه قط، وال ترفع عىل صغري وال كبري

أو تطلب منهم أن  ،مل ير لنفسه مكانًا عليهم ،وهلذا كان يسوي نفسه بأصحابه

ِ نِلَْت لَُهْم يقدروه أو يرفعوه عىل أنفسهم، ومن هنا قال تعاىل: ﴿ فَبَِما رَْْحٍَة مَِن اّلِلذ
وا مِْن َحْولَِك  ا َغلِيَظ الَْقلِْب ََلنَْفضُّ  .[752ان:]آل عمر  ﴾َولَْو ُكنَْت َفظا

ولكن اهلل تعاىل كان يغار عىل نبيه من كثرة تواضعه فيأمر بتعظيم نبيه، وبتوقريه، 

ْصوَ فقال: ﴿
َ
َوََل ََتَْهُروا َُلُ بِالَْقْوِل َكَجْهرِ  ءِ اتَُكْم فَْوَق َصوِْت انلذِب ََل تَرَْفُعوا أ

ْعَمالُُكمْ 
َ
ْن ََتْبََط أ

َ
، وقال يف تأديب [9ات:]الحجر ...اآلية﴾  َبْعِضُكْم ِْلَْعٍض أ

ُ ََل يَْستَْحِي مَِن  يُْؤذِي انلذِبذ فَيَْستَْحِي إِنذ ذَلُِكْم ََكَن الصحابة: ﴿ مِنُْكْم َواّلِلذ
 .[55]األحزاب: ﴾اْْلَق ِ 

فعىل الطالب أن يكون يف غاية التواضع، ومن ذلك أن ال يلوح لزميله بسوء 

صفو املودة، وقد أمر اهلل تعاىل بإصالح  الفهم، فإن ذلك مام يصدع القلوب، ويكدر

ْصلُِحوا ذَاَت بَيْنُِكمْ ذات البني يف قوله تعاىل: ﴿
َ
َ َوأ  .[7]األنفال: ﴾فَاتذُقوا اّلِلذ

ولن يتم هذا الواجب الذي افرتضه اهلل تعاىل يف الكتاب الكريم إال إذا جتنب 

 خوة اإلسالمية.املرء أسباب الشيطان التي تكدر الصفو، ثم القيام بحقوق األ

***** 
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 الحسد 

فبعضهم أذكى من بعض، فهذا  ،يتفاوت طلبة العلم كغريهم يف الذكاء وغريه

وهذا بطيء الفهم، وهذا له وجاهة بني الزمالء وذاك بخالفه، وهذا له  ،رسيع الفهم

حمبة عند زمالئه واآلخر بخالفه، وهذا حمظوظ يف رزقه وهذا حمروم، وبعضهم له 

 بري واخلطابة، وهذا أقل مقدرة منه، وآخر صوته حسن وذاك بخالفه.قدرة عىل التع

وقد يكون األقل علاًم أكثر حظًا يف إقبال الطلبة إليه والدرس عنده وهكذا، ومن 

تَْصِِبُونَ هنا قال تعاىل: ﴿
َ
 .[94]الفرقان: ﴾وََجَعلْنَا َبْعَضُكْم ِْلَْعٍض فِتْنًَة أ

نه يعطي زميلك أو شيخك أو جارك رغد فرتاه سبحا، وهكذا سنة اهلل يف خلقه

ويغدق عليه املال، ويوجه إليه ، ذه ومشتهياته، ويمكنه من نيل ذلكالعيش ومال

بينام ترى زميله أو من هو يف منزلته يف العلم أو  ،أفئدة الناس، ويمكن له يف الدنيا

، فال أكرب منه منزلة أو أقل عىل العكس من ذلك، فرتاه حمرومًا من كل ذلك املتاع

ينال لقمة العيش اجلافة إال بعد تعب، وال يكاد يعرف اللحم والسمن والعسل، 

ه أو ءرى زمالتسيارته رجاله، فهو يقايس من شدة الفقر وقسوته يف حال ما 

 مشائخه وجريانه يتقلبون يف متاع الدنيا وزينتها ال يشتهون شيئًا إال نالوه.

فلقد  ؛حدهام عليه وهوان اآلخر، كالنعم، وصنيع اهلل تعاىل هذا ليس لكرامة أ

أعطى اهلل تعاىل فرعون زينة وأمواالً، وحرم موسى وهارون، ولقد بلغ صنيع اهلل 

: #تعاىل بموسى حاالً اقتضت أن يأكل من ورق الشجر حتى قال موسى 

﴿ ِ نَْزلَْت إََِلذ مِْن َخْْيٍ فَقِْيٌ  رَب 
َ
ما سأل  : واهلل#قال عيل  [90]القصص:﴾ إِّن ِ لَِما أ

 موسى ربه إال قرصًا من العيش يسد به جوعته.
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فطالب العلم العاقل املؤمن باهلل يعرف أن ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، قد 

ريض بام قسم اهلل تعاىل له، واطمأن به وسكن إليه، فلم يشغل نفسه بام قضاه 

ِ يُؤْ ﴿ ،م، وقسم بني عباده العزيز العليماحلكي ُ ذُو ذَلَِك فَْضُل اّلِلذ تِيهِ َمْن يََشاُء َواّلِلذ
 .[]الحديد﴾ 21الَْفْضِل الَْعِظيمِ 

 قد عرف أن اهلل أعرف بمصالح عباده، وأن قسمته عدل وحكمة. 

وعرف أن الفقر شعار الصاحلني، وزينة املتقني، وصديق األنبياء واملرسلني. 

تعاىل مل يعط وإن سخط فله سخط اهلل، وأن اهلل  ،وعرف أنه إن ريض فله رضا اهلل

وأنه إن سخط قسمة اهلل  .يه، ومل حيرم من حرم هلوانه عليهمن أعطى لكرامته عل

 ،وأن الفقر أقرب إىل التقوى .فأراح نفسه من التعب ،لك ال يردهاوكرهها فإن ذ

وأبعد من الذنوب الناجتة عن التفريط يف احلقوق املالية، وأبعد من شواغل القلب، 

 م ألجل املال.ومن حسد الناس وعداوهت

املؤمن العاقل يعرف أن ذلك فتنة واختبار، خيترب اهلل تعاىل بذلك عباده، ومن هو 

 . احلسنى التي أعدها اهلل للناجحنيالذي سينجح يف هذا االختبار، ويصل إىل العاقبة 

وليعلم الطالب أن اهلل سبحانه وتعاىل سيأجره عىل الصرب ومدافعة احلسد، وعىل 

 اهلل تعاىل فيه. الرىض بام قضاه

فعىل هذا يكون املؤمن قد استجمع اخلري ولفه إليه من مجيع أطرافه، فمن هنا 

 يكون الفقر نعمة جيب أن تشكر.

نعم، احلسد آفة عظيمة وبلية جسيمة حتتاج إىل قوة إيامن وإىل مهة عالية ويقني، 

 وللسالمة من احلسد ينبغي: 
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ل ً  حلكمة بالغة. ،عباده أن يعلم أن اهلل هو الذي قسم بني -أو

اً  ي ن اخسئي أيتها النفس األمارة  :ويقول هلا ،ويكبح جامحها ،أن جياهد نفسه -ثا

وإىل طاعة الشيطان، أتريدين أن أدخل يف صف  ،والداعية إىل اخلرسان ،بالسوء

ْم َُيُْسُدوَن انلذاَس لََعَ َما آتَاُهمُ اليهود الذين ذمهم اهلل تعاىل عىل احلسد فقال: ﴿
َ
 أ

ُ مِْن فَْضلِهِ َفَقْد آتَيْنَا آَل إِبَْراهِيَم الِْكتَاَب َواْْلِْكَمَة َوآتَيْنَاُهْم ُملًًْك  اّلِلذ
 .[]النساء ﴾54َعِظيًما

اً  ث ل اإلكثار من الدعاء والترضع إىل اهلل واالستعاذة باهلل من الشيطان  -ثا

 الرجيم، ومن رش النفس األمارة بالسوء.

عاً  ب ا رس ملن هتم نفسك باحلسد له، وتقول: اللهم زده نعاًم إىل الدعاء يف ال -ر

وزدين  ،نعمه، وفضاًل إىل فضله، ثم تقول: يا ذا الفضل العظيم هب يل من فضلك

،  ،وأعطني وال حترمني ،وأكرمني وال هتني ،وال تنقصني وآثرين وال تؤثر عيلَّ

، وال تفتني بام وأوسع يل يف رزقي، وأصلح ديني ودنياي وآخريت ،وأعزين وارفعني

وزدين علاًم، اللهم  ،منعتني، وهب يل نورًا أميش به يف الناس، وأهتدي به يف الظلامت

فهب يل ما يصلحني  ،أنت العليم احلكيم، أنت تعلم ما يصلحني وما يفسدين

يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث،  ،وارصف عني ما يفسدين، ورضني بام قسمت يل

آله الطاهرين، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم، اللهم صل وسلم عىل حممد و

 واحلمد هلل رب العاملني.



 25     عادة سيئة 

هذا، واعلم أن طبيعة احلسد عند كل إنسان، لكن املؤمن جياهد هذه النزغة التي 

جبلت عليها النفس ويردها، وال يستجيب لداعيها، وبسبب املدافعة يستحق املرء 

عىل قدر املشقة، ويف ذلك من املشقة ما حيق له الثواب، وحسن العاقبة؛ ألن الثواب 

 أن يسمى باجلهاد األكرب.

****** 

 عادة سيئة 

إما يف مدرسته وبني طلبته، وإما يف مكان آخر  ةقد يكون للطالب رفعة ومكان

ويقوم ويقعد لذلك،  ،لئال تنقص مكانته يف نفوسهم ؛فيسيئه أن يتعلموا من غريه

ٌو مضل مبني، فليحذر الطالب أن يكون هكذا فلقد إنه عد ،وهذا من عمل الشيطان

 خاب إذًا وخرس.

كان هو  سواءً  ،فالطالب املؤمن يسعى بكل جهده يف تعليم طلبته أو أهل قريته

املعلم هلم أو غريه، فإن أخذوا العلم عن غريه فإنه ال ينقص من أجره ومكانته عند 

 سبحانه وتعاىل هو الذي يرفع اهلل يشء، بل وال عند الناس، فليعلم الطالب أن اهلل

ويعز ويذل، وليطمئن عىل مكانته وعىل رفعته وعزته إذا كانت نيته خالصة  ،ويضع

قتداء لالزم عىل الطالب االهلل تعاىل، فإنه ليس ألحد إىل هدمها من سبيل، وا

وال شكرًا، بل ُيعلرم  وال يقصد به جزاءً  ،، فال يطلب عىل التعليم أجراً ÷ بنبيه

 ء رضوان اهلل، وال يرى لنفسه منة عليهم، وإن كانت املنة الزمة عليهم.ابتغا
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أو خطبت يف قريته  ،أو نصحتهم ،أما أولئك الذين يستاؤون إن أفدت طلبتهم

ويظنون أن أولئك الطلبة أو أهل تلك القرية سلٌم هلم وحكر عليهم، فال ، ووعظت

كانوا يف حاجة، فهذا الصنف من  حيق ألحد أن يأتيهم، وال هلم أن يأتوا إىل أحد ولو

توبوا  :الطلبة ال خري فيهم، وسعيهم يف ضالل، ولن جينوا إال اخلرسان، ونقول هلم

إىل الرشد، وأصلحوا نياتكم، واطلبوا الثواب من ربكم، وال تكن أعاملكم لطلب 

رامة يف املكانة والرفعة، اطلبوا الرفعة من اهلل تعاىل، وأتوا البيوت من أبواهبا، فإن الك

تَْقاُكمْ التقوى، قال تعاىل: ﴿
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم عِنَْد اّلِلذ

َ
والعزة هي  [75]الحجرات:﴾ إِنذ أ

ِ الْعِزذةُ َولِرَُسوُِلِ َولِلُْمْؤمِنِيَ يف طاعة اهلل، قال تعاىل: ﴿  .[2]المنافقون: ﴾َوّلِِلذ

يث يقول: وإنكم هبذا قد أغلقتم باب املعاونة التي فرضها اهلل يف القرآن ح

ثِْم َوالُْعْدَوانِ ﴿  اِْلِ
ِ َواْلذْقَوى َوََل َتَعاَونُوا لََعَ  .[9]المائدة:﴾ َوَتَعاَونُوا لََعَ الِِْب 

نعم، قد ال خيلو الطالب من وساوس النفس األمارة بالسوء، ومن نزغات 

الشيطان الرجيم يف حال طلب العلم وقبله وبعده، ولكنه يف حال الطلب للعلم ربام 

ادت نزغات الشيطان، فقد يكون للطالب زمالء يف مستوى واحد، ويف مرتبة ز

 ،وجودة الفهم ،واحدة، ومع مرور األيام يتقدم عليهم بعضهم يف احلفظ والذكاء

وحسن املناقشة واالعرتاض واجلواب، ثم حيظى من بينهم بالنباهة، وحسن الذكر 

ذلك إىل حسد زمالئه له، ثم إىل وبني أهل قريته وجمتمعه، مام يؤدي  ،عند األساتذة

تنقيصه وذمه واهتامه، وهكذا األستاذ قد ينبغ من بني طلبته نابغ فيحظى بالنباهة مام 

 يدعو أستاذه إىل احلسد له.
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فليحذر طالب العلم عند حصول مثل ذلك من أن يقع يف حبائل الشيطان، 

رحم ريب، وال يطع  وليجاهد نفسه أشد املجاهدة، فإن النفس ألمارة بالسوء إال ما

نفسه يف يشء من ذلك أبدًا، وليصرب عىل ما جيد، وليسأل اهلل من فضله، وليعلم أن 

ا ذلك فتنة له واختبار، فليصرب وليجاهد نفسه حتى متر عليه هذه املحنة، وهذ

نه سيحصل عىل الوعد ختبار، فإنه إن صرب وجاهد نفسه حتى النجاح، فإاال

والرمحة  ،حساب، وسيحظى بالصلوات املتتابعاتأجره بغري  وسيوىف ،اجلميل

العظيمة، ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة، رشف الدنيا ورشف اآلخرة، رفعة 

 الدنيا ورفعة اآلخرة، وعز الدنيا وعز اآلخرة.

وقام وقعد ألحد  ،وطاوع الشيطان الرجيم ،أما إذا انقاد لوسواس النفس

حق من اهلل الطرد واللعن، والذم والرجم، زمالئه بالتنقيص والذم واحلقد، فقد است

خرس الدنيا واآلخرة، ذلك هو  ،والغضب الشديد، ونعوذ باهلل من غضب اهلل

ِ الَْفلَِق اخلرسان املبني: ﴿ ُعوذُ بِرَب 
َ
ِ َما  1بسم اّلِل الرْحن الرحيم قُْل أ مِْن ََش 

ِ ََغِسٍق إِذَا َوقََب  2َخلََق  ِ انلذ  3َومِْن ََش  اثَاِت ِِف الُْعَقِد َومِْن ََش  ِ  4فذ َومِْن ََش 
احلاسد من أتباع الشيطان ومن جنوده، فاحذر [ 5-7]الفلق:﴾ 5َحاِسٍد إِذَا َحَسَد 

أهيا الطالب من اخلروج من والية الرمحن إىل والية الشيطان، ومن والية اهلل إىل 

 اهلل. عداوة

***** 
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 العجب

ىل احلفظ ـ وذلك فضل من اهلل قد يكون عند بعض الطلبة فضل ذكاء، وقوة ع

ونعمة ـ، وربام تسلل الشيطان من خالل ذلك إىل قلب صاحبه فيعظم إليه نفسه، 

وحيدثه بخصائصها وُميزاهتا وبمواهبها، ثم يوازن الشيطان بينه وبني زمالئه، فرييه 

 نفسه يف املنزلة العليا وزمالءه يف املنزلة السفىل.

زدراء، حتقار واالوس نظر إىل زمالئه بعني االالوسا حتى إذا استولت عليه هذه

 وحينئذ يستحق املقت ويصري من تالمذة الشيطان وجنوده.

فنقول: إنه قد ال خيلو ذووا الذكاء عن مثل هذه الوساوس واخلواطر، ، وبعد

غري أن الالزم عند ذلك أن يكثر من محد اهلل وشكره؛ ألهنا نعم عظيمة جيب أن 

ا وسيلة إىل ذكر اهلل تعاىل ومحده وشكره، وإىل التواضع تشكر وال تكفر، فيجعله

 للمؤمنني، واإلحسان والرمحة.

م اهلل نبيه وأرشده إىل الشكر لتلك النعم التي عددها يف سورة أال ترى كيف علَّ 

لَْم ََيِْدَك يَتِيًما فَآَوىالضحى يف قوله: ﴿
َ
َووََجَدَك  7َووََجَدَك َضاَلا َفَهَدى 6أ

 
َ
 .[]الضحى ﴾8ْغَِن ََعئًَِل فَأ

 ثم أرشده إىل شكر تلك النعم، فقال تعاىل: ﴿
َ
ا اِْلَتِيَم فَََل َتْقَهْر فَأ   9مذ

َ
ا َوأ مذ

ائَِل فَََل َتنَْهرْ  ِثْ  10السذ ا بِنِْعَمةِ َرب َِك فََحد  مذ
َ
 .[]الضحى ﴾11َوأ

 ويشكر اهلل تعاىل، ويتنازل عن حقوقه، وال يرى لنفسه ،فالبصري يف دينه يتواضع

مكانه، وحيسن إىل إخوانه وزمالئه خاصة، وإىل املؤمنني عامة، وال يتخذ ما أنعم 

،  الرتفع عىل إخوانه وزمالئهإىل اهلل به عليه من الذكاء وزيادة العلم والفهم وسيلةً 



 29     التعاون 

زدراء منهم، والضحك من سوء فهمهم، وحقيق بمن مل يكن حتقار هلم واالواال

ويستهويه  ،اء والفهم، ويستويل عليه اخلذالنكذلك أن يستلب منه التنوير والذك

ُ َُلُ نُوًرا َفَما َُلُ مِْن نُورٍ الشيطان: ﴿  .[]النور ﴾40َوَمْن لَْم ََيَْعِل اّلِلذ

فليحذر الطالب للعلم من احتقار أي طالب للعلم، ومن الضحك من زمالئه، 

حك منه: ه عن سوء فهم زميله الذي يضبه صاحبُ  وأقصد به الضحك الذي يعربُ 

ِِلمٌ ﴿
َ
ْو يُِصيبَُهمْ َعَذاٌب أ

َ
ْن تُِصيبَُهمْ فِتْنٌَة أ

َ
مْرِهِ أ

َ
ِيَن ُُيَالُِفوَن َعْن أ  .[]النور ﴾63فَلْيَْحَذرِ اَّلذ

***** 

 التعاون

ثِْم َوالُْعْدَوانِ قال اهلل تعاىل: ﴿  اِْلِ
ِ َواْلذْقَوى َوََل َتَعاَونُوا لََعَ  الِِْب 

 ﴾َوَتَعاَونُوا لََعَ

 .[9لمائدة: ]ا

الطالب إذا كان يف مدرسة كبرية تضم كثريًا من الطلبة واملعلمني، فإن الواجب 

عليه وعىل مجيع الطلبة واملعلمني أن يتعاونوا عىل الرب والتقوى، وذلك بأن يقوم كل 

فيحفظ ، سن قيام، فالطالب يمتثل أمر شيخهواحد من الطلبة واملعلمني بعمله أح

اعيد الصالة، ويكف أذاه، ويقوم بكل قوانني املدرسة، وحيافظ عىل مو ،دروسه

واملعلم والقائم بعمل يف املدرسة يؤدي عمله بكل نشاط، وعىل أحسن وجه، فإن 

َمانَاِت إََِل ذلك من أداء األمانة، وقد قال تعاىل: ﴿
َ
ْن تَُؤدُّوا اْْل

َ
ُمرُُكْم أ

ْ
َ يَأ إِنذ اّلِلذ

ْهلَِها
َ
نْتُْم ﴿ ، وقال تعاىل:[52]النساء:  ﴾أ

َ
َمانَاتُِكْم َوأ

َ
َ َوالرذُسوَل َوََتُونُوا أ ََل ََتُونُوا اّلِلذ



 التعاون      31

َمانَاتِهِْم ، وقال تعاىل يف مدح املؤمنني: ﴿[91]األنفال:  ﴾َتعْلَُمونَ 
َ
ِيَن ُهْم ِْل َواَّلذ

 .[]المؤمنون ﴾8وََعْهِدهِْم َراُعونَ 

أنواع الرب، وقد  وعىل اجلملة فإن طلب العلم ونرش العلم وتعليمه من أكرب

فرض اهلل تعاىل عىل عباده يف كتابه التعاون عىل الرب يف اآلية األوىل، وبناًء عىل هذا 

املأمور هبا يف  املعاونةِ  فإن كل ما يساعد عىل نرش العلم أو يرغب فيه، فإنه من تاممِ 

ِ َواْلذْقَوى القرآن الكريم يف قوله تعاىل: ﴿  .[9]المائدة:  .اآلية﴾..َوَتَعاَونُوا لََعَ الِِْب 

ْن ه اهلل بصاحبها يف قوله: ﴿إىل اهلل التي نوَّ  الدعوةِ  ومن تاممِ  ْحَسُن قَْوًَل مِمذ
َ
َوَمْن أ

ِ وََعِمَل َصاِْلًا َوقَاَل إِنذِِن مَِن الُْمْسلِِميَ   . []فصلت﴾ 33َدََع إََِل اّلِلذ

وليعلم أنه  ،من اهلل فعىل املعلم يف املدرسة أو العامل فيها أن حيتسب األجر

عامل من عامل اهلل، وعليه أن ال ينظر إىل من فوقه أو حتته، أو من يساويه بل يعمل 

وال يأنف إذا قال ، ل أمر ربه باملعاونة لطلبة العلمعمله من أجل ثواب ربه، ومن أج

يريد أن يصده  ،له آمر فوقه: اعمل كذا، فإن األنفة من ذلك هي من نزغات الشيطان

 عن عمل الرب والتقوى.هبا 

غري أن من الواجب عىل كل عامل يف املدرسة أن يتجنب كل لفظ فيه تعاٍل 

ورفعة، وعليه أن يستعمل اللطف يف طلب املعاونة من الطلبة أو من غريهم، 

ويتجنب األوامر احلازمة التي يمكن أن حيصل املطلوب من دوهنا مهام وجد إىل 

يف يشء إال زانه، ويف الرفق يمن ويف اخلرق شؤم، ذلك سبيالً، فإنه ما كان الرفق 

َوقُْل لِعِبَادِي َيُقولُوا الذِِت ولو كان الرفق رجاًل لكان صاحلًا، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿
يَْطاَن َيْْنَُغ بَيْنَُهمْ  ْحَسُن إِنذ الشذ

َ
 ÷فهنا يأمر اهلل سبحانه نبيه [55]اإلسراء:  ﴾ِِهَ أ
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هم باستعامل الكلمة اللينة، والعبارة اللطيفة يف حماوراهتم أن يقول لعباده وأن يرشد

بل أن يستعملوا العبارة التي هي  ،وخماطباهتم، وأن يستعملوا اخلطاب احلسن

ألطف وألني وأحسن؛ ألن اآلية وردت بصيغة التفضيل، ثم علل سبحانه ذلك 

يَْطانَ فقال: ﴿ ﴾ فيكدر يْنَُهمْ َيْْنَُغ بَ  -بسبب اخلشونة يف الكالم  - إِنذ الشذ

صفوهم، ويثري بينهم بسبب ذلك العداوة والبغضاء، وقال اهلل تعاىل يف العهد الذي 

، [25]البقرة:  ﴾َوقُولُوا لِلنذاِس ُحْسنًا: ﴿#أخذه عىل بني إرسائيل عىل عهد موسى 

ي ِئَُة ادَْفْع بِالذِِت ِِهَ وقال تعاىل: ﴿ ِي  َوََل تَْستَوِي اْْلََسنَُة َوََل السذ ْحَسُن فَإِذَا اَّلذ
َ
أ

نذُه َوِِلٌّ َْحِيمٌ 
َ
، وتفسري هذه اآلية يشابه تفسري [50]فصلت:  ﴾بَيْنََك َوبَيْنَُه َعَداَوةٌ َكأ

 اآلية األوىل، فهي يف استعامل اللني والرفق والتلطف يف املحاورة واخلطاب.

عاىل، ويتخلقوا فعىل املؤمن وخصوصًا طلبة العلم ومحلته أن يتأدبوا بآداب اهلل ت

ِيَن َمَعُه بأخالقه، وقد وصف اهلل تعاىل الرعيل األول فقال: ﴿ ِ َواَّلذ ٌد رَُسوُل اّلِلذ ُُمَمذ
ارِ رَُْحَاُء بَيْنَُهمْ  اُء لََعَ الُْكفذ ِشدذ

َ
َها ، وقال تعاىل: ﴿[92]الفتح:  ﴾أ يُّ

َ
ِيَن آَمنُوا َمْن يَا أ اَّلذ

ذِلذٍة لََعَ الُْمْؤمِنَِي مِنُْكْم َعْن دِينِهِ فَ  دْ يَْرتَدِ 
َ
ُ بَِقْوٍم ُُيِبُُّهْم َويُِحبُّونَُه أ ِِت اّلِلذ

ْ
َسوَْف يَأ

ةٍ لََعَ الًَْكفِرِينَ  ِعزذ
َ
 .[50]المائدة:  ...اآلية﴾ أ

يف اإلسالم، وأن  فليعلم الطلبة واملعلمون أن الكلمة القاسية بني املؤمنني مكروهةٌ 

فرضها اهلل يف القرآن ودعا إليها ، بني املؤمنني واجبة الكلمة التي هي أحسن فريضةٌ 

 ملا هلا من الشأن واملكانة عند ذي اجلالل واإلكرام. ؛الرمحن وكرر ذكرها يف آيات كثرية

ادُْع إََِل َسبِيِل َرب َِك بِاْْلِْكَمةِ َوالَْموِْعَظةِ فمن ذلك زيادة عىل ما سبق: ﴿
ْحَسنُ اْْلََسنَةِ وََجادِلُْهْم بِالذِِت ِِهَ 
َ
 .[795]النحل:  ﴾أ
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وقد رضب اهلل املثل للكلمة الطيبة، وللكلمة اخلبيثة يف كتابه الكريم، وكم يف 

السنة يف هذا الباب، ولكن ما ذكرنا فيه كفاية ملن كان له قلب أو ألقى السمع 

 شهيد. وهو

إما عن جهل أو غضب  ؛اإلنسان هو حمل اخلطأ والنسيان، فقد تزل به قدمه

ئه أو عىل طلبته فيخشن يف كالمه عىل زمال ،فيخالف تأديب ربه ،ذلك عن غري أو

 فالالزم علينا عند هذه احلالة أحد أمرين: ، ويتجاوز احلدود

َوََل تَْستَوِي ـ أن نداوهيا بالعالج الذي عاجلها اهلل تعاىل به، قال تعاىل: ﴿4
ْحسَ 
َ
ي ِئَُة ادَْفْع بِالذِِت ِِهَ أ فالواجب رد الكلمة [ 50]فصلت:  ﴾نُ اْْلََسنَُة َوََل السذ

السيئة بالكلمة التي هي أحسن، وقد مدح اهلل عباد الرمحن بمدائح يف سورة 

ومعنى  [35]الفرقان:  ﴾ِإَوذَا َخاَطبَُهُم اْْلَاهِلُوَن قَالُوا َسََلًماالفرقان، منها قوله: ﴿

 عىل أحد تفسريين: ( قَالُوا َسََلًما)

 فال يلحقهم بسببه ذنب.، بعاتهقالوا قوالً يسلمون من ت

َسََلٌم َعلَيُْكْم ََل نَبْتَِِغ والتفسري الثاين: مثل ما جاء يف آية أخرى: ﴿
 .[55]القصص:  ﴾اْْلَاهِلِيَ 

ُمْر بِالُْعرِْف وتاممًا كام قال تعاىل: ﴿ ،ـ أو بالسكوت واإلعراض4
ْ
ُخِذ الَْعْفَو َوأ

ْعرِْض َعِن اْْلَاهِلِيَ 
َ
معلاًم له كيف  ÷، وقال اهلل تعاىل لنبيه [722 ]األعراف: ﴾َوأ

فَاْعُف َعنُْهْم َواْصَفْح إِنذ يقابل أذى أهل الكتاب واملرشكني يف سورة املائدة: ﴿
َ ُُيِبُّ الُْمْحِسنِيَ   .[75]المائدة:  ﴾اّلِلذ
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إهنا درجة العفو والصفح، ثم  ،وهذه درجة فوق درجة السكوت واإلعراض

 من اإلحسان، وأن اهلل حيب فاعله.أفادت اآلية أن ذلك 

فإذا كان اهلل سبحانه قد أمر رسوله بالعفو عن أهل الكتاب واملرشكني الذين 

ِيَن قال اهلل عنهم: ﴿ وتُوا الِْكتَاَب مِْن َقبْلُِكْم َومَِن اَّلذ
ُ
ِيَن أ َولَتَْسَمُعنذ مَِن اَّلذ

ذًى َكثًِْيا
َ
ُكوا أ َْشَ

َ
ذى الكثري، فإنا نعلم بطريق مقابل هذا األ [723]آل عمران: ﴾أ

األوىل أن العفو عن املؤمنني فيام صدر عنهم من أذى قليل أو كثري له مكان كبري عند 

 اهلل، ومنزلة رفيعة.

فال يقابل السيئة ، فعىل الطالب أن يتأدب بآداب اإلسالم، ويستيضء بنور القرآن

يعلم أنه مأجور عىل وال يسمح هلا بالتشفي، ول ،بالسيئة، وليجاهد نفسه عىل ذلك

َماَواُت كظم الغيظ، قال تعاىل: ﴿ َسارُِعوا إََِل َمْغفَِرةٍ مِْن َرب ُِكْم وََجنذٍة َعرُْضَها السذ
ْت لِلُْمتذقَِي  ِعدذ

ُ
رُْض أ

َ
اءِ َوالًَْكِظِمَي الَْغيَْظ  133َواْْل ذ اءِ َوالَّضذ ذ ِيَن ُينْفُِقوَن ِِف الَّسذ اَّلذ

ُ ُُيِبُّ الُْمْحِسنِيَ َوالَْعافَِي َعِن  وكفى هبذا ثوابًا وأجرًا،  [عمران ]آل ﴾134انلذاِس َواّلِلذ

 وقال الشاعر، وهو أبو نواس: 

 خأأأأأأك لزبيأأأأأأ  وأأأأأأ ن 

 ُمأأأبد  أأأ نء نو أأأ ب خأأأ   

 إنأأأأأا نونأأأأأ   مأأأأأ  أوأأأأأأ

 

 ونمأأأأأ  سزأأأأأ   نأأأأأ   

 وأأأأأ  مأأأأأ   نء نوكأأأأأ  

 أجأأأأأأأ  فأأأأأأ     جأأأأأأ  

 ***** 
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وال يشغل نفسه بالتتبع لعورات  ،يشتغل بعيوبه وذنوبهوعىل الطالب أن 

اآلخرين والتجسس عليهم، فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد هنى املؤمنني عن ذلك يف 

وليرتك التجسس والتتبع ملعائب  ،سورة احلجرات فمن كان من املؤمنني، فليتق اهلل

ُسوا َوََل َيْغتَْب بَْعضُ اآلخرين، قال تعاىل: ﴿  .[79]الحجرات: ﴾ُكْم َبْعًضاَوََل ََتَسذ

ويف السنة الكثري من التحذير عن ذلك والوعيد الشديد، ولكن فيام ذكرنا من 

 النهي يف القرآن كفاية ألهل القرآن.

فليشغل الطالب نفسه بنفسه، وال يستنبط ، فاملؤمن له من نفسه شغل شاغل

الن منافق، فهذا وجيتهد يف فالن وفالن، فالن طيب وفالن دونه، وفالن خبيث وف

َها من الفضول املذموم، واخللق املشؤوم، وقد قال اهلل تعاىل يف مثل ذلك: ﴿ يُّ
َ
يَا أ

 َ ِيَن آَمنُوا اتذُقوا اّلِلذ ْعَمالَُكْم َويَْغفِْر لَُكْم  70 َوقُولُوا قَْوًَل َسِديًدااَّلذ
َ
يُْصلِْح لَُكْم أ

 .[]األحزاب ﴾71ذُنُوبَُكمْ 

 وصية ألمير المؤمنين

 ال أمري املؤمنني البنه احلسن عليهام السالم: وق

ًًَيا) َك،ًوبَْيًًَبَيْنََكًًفِيَماًِميَزاناً ًنَْفَسَكًًاْجَعْلًًبُنَي  ًًَغْْيِ كًًََفَأِحب  ًًَماًلَِغْْيِ ًُُتِب 

ًًَلًًَكَماًتَْظلِمًًْوَلًًََلَا،ًتَْكَرهًًَُماًَلهًًُواْكَرهًًْلِنَْفِسَكً ًَكَماًوأَْحِسنًًْتُْظلََم،ًأَنًًُُْتِب 

ً َسنًًَأَنًًُُْتِب  َك،ًِمنًًْتَْستَْقبُِحًًَماًنَْفِسَكًًِمنًًْْستَْقبِْحًواًإَِليَْك،ًُُيْ ًِمنًًَواْرَضًًَغْْيِ

ًًوإِنًًْتَْعلَمًًَُلًًَماًتَُقْلًًوَلًًنَْفِسَك،ًِمنًًْتَْرَضاهًًُبَِماًالن اسًِ ًَماًتَُقْلًًوَلًًتَْعَلُم،ًَماًَقل 

ًًَلً  .]من هنج البالغة[( َلَكًًُيَقاَلًًأَنًًُُْتِب 
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ق باملؤمن إذا اطلع من أخيه عىل عورة أن يسرت عليه عورته، وال حإنه لي ،بىل

يف هذا كثري  ÷فإنه يف ذلك مأجور، وقد جاء يف الرواية عن النبي  ،حيدث هبا

فيام روي عنه: ))من علم من أخيه سيئة فسرتها  ÷الباب، فمن ذلك قوله 

فيام روي عنه: ))من سرت عىل مؤمن  ÷سرت اهلل عليه يوم القيامة((، وقال 

 عورة فكأنام أحيا موءودة((.

 ر الصفودرذائل تك

بالتحذير من رذائل تكدر صفو املودة بني  ÷وقد جاءت الرواية عن النبي 

فيام روي عنه: ))إياكم والظن فإن  ÷ني، وتسبب التنافر بينهم، فقال املؤمن

، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تناجشواالظن أكذب احلديث، وال جتسسوا، وال 

 ،تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانا كام أمركم اهلل تعاىل، املسلم أخو املسلم ال يظلمه

الرش أن حيقر أخاه، كل املسلم عىل املسلم وال حيقره، بحسب امرٍئ من  ،وال خيذله

ولكن ينظر إىل  ،حرام: ماله ودمه وعرضه، إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وأجسادكم

نا ـ ويشري إىل صدره ـ التقوى هاه ،التقوى هاهنا ،قلوبكم وأعاملكم، التقوى هاهنا

سلم أن هيجر ع بعضكم عىل بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخوانًا، وال حيل ملأال ال يب

 أخاه فوق ثالث((.

***** 
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بةـ 4 لقرا : قد يكون هناك عوائق يف طريق طالب العلم، بل ربام ال خيلو ا

طالب العلم عن يشء منها، فقد يقف يف طريقه أبواه أو أحدهام أو أرسته كلها أو 

ى، ومواصلة طلب أهل قريته، والالزم عىل طالب العلم عندئٍذ الصرب عىل األذ

نَا العلم، واالستعانة باهلل تعاىل، وليكثر من: ﴿ فْرِْغ َعلَيْنَا َصِْبًا َوتَوَفذ
َ
َربذنَا أ

 ...إلخ[ 793]األعراف: ...﴾ُمْسلِِميَ 

يوم حنني، وهو: ))اللهم  #الذي تعلمه من جربيل  ÷ومن دعاء النبي 

وليتلطف  ،أبويه الطالُب  لك احلمد، وإليك املشتكى، وأنت املستعان((، وليدارِ 

 فإن حقهام كبري. ؛وال يغلظ هلام الكالم هلام،

وإذا كان الطالب يف فراغ من وقته فليجعله يف خدمة أبويه، وهكذا كلام حصل 

له فراغ، وليصرب عىل ما حلقه من األذى من أبويه بسبب طلب العلم، وليستعن باهلل 

َ ََيَْعْل َُلُ َُمْرًَجا َوَمْن َيتذِق اتعاىل: ﴿ كام قدمنا، فإن الفرج مع الصرب، وقد قال اهلل ّلِلذ
فليثق طالب العلم  ،فهذا وعد من اهلل، []الطالق ﴾َويَْرزُقُْه مِْن َحيُْث ََل َُيْتَِسُب  2

 بوعد اهلل.

بل إنه أحد الستة التي ال ينال  ،وحليتهم طلبة العلم ءـ الفقر: الفقر هو سيام4

 العلم إال هبا، وهي: 

 وحأأملو ونفارأأ   و مل أأ   ذكأأ ء  
 

 وك رأأأ أسأأا ذ وزأأو   مأأ م 
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العلم أن وفقه لطلب العلم، وحامه من زينة الدنيا ومتاعها،  طالُب  فليحمد اهللَ

الستهوته زينة احلياة الدنيا وشغلته عن ذكر اهلل ؛ فلوال توفيق اهلل تعاىل وحاميته 

 وطلب العلم.

ظر إىل أهل الدنيا، أو إىل من هو أن ال ين -وخصوصًا طالب العلم-وعىل املؤمن 

فوقه يف املعيشة، فإن ذلك سوف يؤدي إىل أن حيتقر نعمة اهلل التي هو فيها، وعليه أن 

يكرر النظر إىل من هو دونه يف املعيشة والصحة وقلة ذات اليد، وأن ينظر إىل أهل 

و النعمة التي هالعاهات واملصائب واألمراض، فإن ذلك سوف يؤدي به إىل شكر 

 رب العاملني. اى برضوحيظ، وبذلك ينال ثواب الشاكرين، فيها واستعظامها

أبا ذر الغفاري، فقد أوصاه بأن ينظر إىل من هو  ÷وهبذا أوىص النبي 

 دونه، وأن ال ينظر إىل من هو فوقه.

َوََل يف الكتاب الكريم، قال تعاىل: ﴿ ÷وبعد، فإهنا وصية اهلل تعاىل لنبيه 
نذ َعيْنَ  ْزَواًجا مِنُْهمْ َتُمدذ

َ
: ÷ ، وقال تعاىل لنبيه[757]طه:  ﴾يَْك إََِل َما َمتذْعنَا بِهِ أ

ِيَن يَْدُعوَن َربذُهْم بِالَْغَداةِ َوالَْعِش ِ يُرِيُدوَن وَْجَهُه َوََل تَْعُد ﴿ َواْصِِبْ َنْفَسَك َمَع اَّلذ
نْيَا  .[92الكهف: ] ﴾َعيْنَاَك َعنُْهْم تُرِيُد زِينََة اْْلَيَاةِ الُّ

ي بِصه إىل  ÷فقد أمر اهلل نبيه  أن يصرب مع املؤمنني املساكني، وال يعدر

أهل الدنيا وأهل الغنى والرتفه، ثم قال اهلل تعاىل للفقراء من املؤمنني مسليًا هلم عن 

ِ َوبِرَْْحَتِهِ فَبَِذلَِك فَلْيَْفرَ ومذكرًا هلم بنعمه عليهم: ﴿ ،الدنيا ُحوا ُهَو قُْل بَِفْضِل اّلِلذ
ا ََيَْمُعوْ  ْمَوالُُهْم : ﴿÷ وقال سبحانه لنبيه [52]يونس:  ﴾نَ َخْْيٌ مِمذ

َ
فَََل تُْعِجبَْك أ

نْيَا َبُهْم بَِها ِِف اْْلَيَاةِ الُّ ِ ُ ِِلَُعذ  ْوََلُدُهْم إِنذَما يُرِيُد اّلِلذ
َ
 .[55]التوبة: ...اآلية﴾َوََل أ
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عىل ضوء هذه الوصايا الربانية  فعىل املؤمن وطالب العلم خصوصًا أن يسري

التي جاءت يف القرآن الكريم، وأن يتخلق هبذا اخللق الرفيع الذي ختلق به 

 والصاحلون من أمته.  ÷ النبي

وليعلم الطالب أن الفقر والغنى ليس ميزانًا تعرف به منازل الرجال يف التقوى، 

ِ َواْْلَْْيِ فِتْنَةً َوَنبْلُوبل ال يعدو األمر أن يكون كام قال اهلل تعاىل: ﴿  ﴾ُكْم بِالْشذ 

تَْصِِبُونَ ، وكام قال تعاىل: ﴿[55]األنبياء:
َ
 ﴾وََجَعلْنَا بَْعَضُكْم ِْلَْعٍض فِتْنًَة أ

 .[94]الفرقان:

فالفقر بلوى وفتنة، وكذلك الغنى، فإذا صرب الفقري عىل فقره وريض بقسمة 

ل بذلك ثواب الصابرين، وهذه هي نا ،ربه، ومل حيسد أحدًا عىل ما آتاه اهلل من فضله

 الذين أوتوا العلم واليقني. ،منزلة رفيعة ال يلقاها إال الصابرون

وقد حكى اهلل لنا كيف كان نظر الناس إىل زينة قارون، وقسمهم قسمني: قسم 

من أهل الدنيا، وقسم من أهل اآلخرة، فحكى لنا قول كل قسم منهام، فقال تعاىل: 

تَيْنَاهُ مَِن الُْكنُوزِ َما إِنذ َمَفاَِتَُه َءاَعلَيْهِْم وَ  مِْن قَوِْم ُموََس َفبََِغ  إِنذ قَاُروَن ََكنَ ﴿
َ ََل ُُيِبُّ الَْفرِِحيَ  وِِل الُْقوذةِ إِذْ قَاَل َُلُ قَوُْمُه ََل َتْفَرْح إِنذ اّلِلذ

ُ
.﴾ ... َْلَنُوُء بِالُْعْصبَةِ أ

نْيَا يَا فََخَرَج لََعَ قَوْ إىل أن قال تعاىل: ﴿ ِيَن يُرِيُدوَن اْْلَيَاةَ الُّ مِهِ ِِف زِينَتِهِ قَاَل اَّلذ
وِِتَ قَارُ 

ُ
ٍ َعِظيمٍ َِلَْت نَلَا مِثَْل َما أ وتُوا الْعِلَْم  79وُن إِنذُه ََّلُو َحظ 

ُ
ِيَن أ َوقَاَل اَّلذ

ِ َخْْيٌ لَِمْن  َويْلَُكمْ   .[24-13]القصص:  ﴾َمَن وََعمَِل َصاِْلًاءَاثََواُب اّلِلذ

فجدير بطالب العلم أن يتخلق بأخالق الذين أوتوا العلم، وأن ال يتخلق 

بأخالق الذين يريدون احلياة الدنيا، وليعلم الطالب أن أنبياء اهلل ورسله كثريًا ما 
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وبعض قليل كانوا أهل  ،عاشوا فقراء أهل حاجة وخصاصة، وكذلك الصاحلون

 غناء وثروة، وقليل ما هم.

الطالب تعاين من قسوة الفقر وشدته فاعلم أهنا سنة اهلل يف  فإذا كنت أهيا

 الصاحلني من األنبياء واملرسلني وغريهم من املؤمنني، ولن جتد لسنة اهلل تبدياًل.

، ثوابًا لعباده الصاحلني ،واعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل مل يرض بالدنيا حلقارهتا

نعمة إال بفراق نعمة أخرى، وما وعمرها قصري، وما نال أحد فيها  ،فمتاعها قليل

وحالوهتا  ،إال تنغصت عليه من جانب، فصفوها مكدر ،حليت ألحد من جانب

مرة، وسعادهتا قلق ونكد، وكل يشء فيها إىل زوال، وقد رضب اهلل تعاىل لنا األمثال 

نْيَا كَ لئال نغرت هبا، فقال تعاىل: ﴿ ؛للدنيا نَْزنْلَاهُ مَِن َواْْضِْب لَُهْم َمثََل اْْلَيَاةِ الُّ
َ
َماٍء أ
ِيَاحُ  ْصبََح َهِشيًما تَْذُروهُ الر 

َ
رِْض فَأ

َ
َماءِ فَاْختَلََط بِهِ َنبَاُت اْْل ...اآلية﴾ السذ

 إىل غري ذلك كثري يف القرآن الكريم. [05]الكهف:

م أنه لن ينال من الدنيا إال ما كتبه اهلل له، فال يكثر التلهف لوليعلم الطالب للع

 ته منها، وال حيزن لقلة ما قسم اهلل له منها.عىل ما فا

 ،فاألوىل باملؤمن وطالب العلم أن يكون راضيًا بام قسم اهلل له منها، شاكرًا لربه

 وكثري احلمد خلالقه ورازقه.

وليعلم أن اهلل تعاىل حكيم عليم بمصالح عباده، وقد أخربنا تعاىل عن مقتىض 

رِْض  َولَوْ حكمته يف األرزاق، فقال تعاىل: ﴿
َ
ِ َْلََغوْا ِِف اْْل ِْزَق لِعِبَادِه ُ الر  بََسَط اّلِلذ

ُِل بَِقَدٍر َما يََشاُء َولَِكْن  ِ ُيَْن   .[91]الشورى: ﴾نذُه بِعِبَادِهِ َخبٌِْي بَِصْيٌ ا
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قد تكتب األقدار عىل البعض صنوفًا من البالء ربام انتهت بمصارعهم، وليس 

ا قضاه العليم احلكيم، غري أن اإلنسان هلوع أمام اإلنسان إال الصرب والتسليم مل

أو نزلت به الكوارث، وتضيق عليه  ،وجزوع، يعظم دهشه إذا القته املصائب

فيحاول أن خيرج من حالته يف أرسع وقت، وهذه حماولة فاشلة؛  ،األرض بام رحبت

َ َص ألهنا خمالفة ملا جعل اهلل أمر الدنيا عليه، فاألوىل أن يُ  ا عىل هَن مرر ه ويُ َس نف اإلنسانُ  ربر

، أي الناس أشد بالًء؟ ))قال: ÷طول االنتظار، ويف احلديث: سئل رسول اهلل 

يبتىل الناس عىل قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بالؤه،  ،األنبياء، ثم األمثل فاألمثل

ومن ضعف دينه خف بالؤه، وإن الرجل ليصيبه البالء حتى يميش عىل األرض ما 

 ن حبان[.]ابعليه خطيئة(( 

مـ 2 لفه ًا ب العلم وجمٌد وهو متفرغ لطل ،: قد متر أيام كثرية عىل الطالبعدم

 ،ه أو الطلبة من حوله قد استفادوا وتفتحت هلم أبواب الفهمءيف ذلك، فريى زمال

بينام هو عىل العكس منهم، مل حيصل عىل كثري فائدة، وما زالت أبواب الفهم مغلقة 

 ك طلب العلم لذلك.يف وجهه، فربام حدث نفسه برت

فنقول له: أهيا الطالب ال ترتك طلب العلم، وال تيأس من روح اهلل وفضله، 

واصرب عىل الطلب، وأكثر من الدعاء واالستغفار والتوبة، فإن اهلل سبحانه يقول: 

ْستَِجْب لَُكمْ ﴿
َ
، واعلم أن ما حتدثك نفسك به من ترك طلب [34]غافر: ﴾ادُْعوِِن أ

ن حديث الشيطان ووساوسه، فاصرب فإن الفرج مع الصرب، ولن العلم إنام هو م

خييب اهلل عباده املخلصني التائبني، وعن قريب يفتح اهلل عليك أبواب الفهم 

 املوصدة، ويرشح صدرك بأنوار العلم واحلكمة.
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 ،ذلك العامل الكبري، ولقد بلغنا عن شيخ األئمة القايض عبد اهلل بن عيل الغالبي

ع أنه كان يطلب العلم يف اجلام ،رمحه اهلل تعاىل ،ذي الفضل الشهري ،والبحر الغزير

فانتهت السنة ومل يعرف ما هو حرف العطف، ، الكبري يف صنعاء مدة سنة كاملة

حتى  ،ولكنه مل يصده ذلك عن طلب العلم، فواصل الطلب وصرب وجد واجتهد

مة، ومرجع األمة، ثم فتح اهلل عليه أبواب الفهم والعلم، فصار فيام بعد شيخ األئ

فنرش العلم يف  ،هاجر رمحه اهلل تعاىل من صنعاء ملا كثرت الفتن هناك إىل ضحيان

وأثابه املثوبة  ،هذه البالد الشامية، وقد كاد أن يضمحل، فجزاه اهلل خري اجلزاء

 احلسنى يف الدنيا ويف األخرى.

ريضة، وال تكن فال تيأس أهيا الطالب من رمحة اهلل وفضله، فإن طلب العلم ف

 الرابع فتهلك، واعلم أنك يف سبيل خري ما دمت يف طلب العلم.

***** 

 الكبر

وعىل طالب العلم أن يطهر قلبه من الكرب، فإنه أحد أسباب عدم الفهم، وقد 

اخرب اهلل تعاىل أنه سيجازي املتكربين بأن يِصفهم عن فهم آياته، فقال تعاىل: 

﴿ ِ ِْصُِف َعْن آيَاِِتَ اَّلذ
َ
رِْض بَِغْْيِ اْْلَق ِ َسأ

َ
ُوَن ِِف اْْل  .[703]األعراف: ...اآلية﴾ يَن َيتََكِبذ

كام يتمثل يف احتقار الناس  ،به اتمثل يف رد احلق ودفعه وعدم الرضوالكرب ي

وازدرائهم، فعىل طالب العلم خصوصًا أن يوطن نفسه، ويعقد عزمه ونيته عىل 

يلني جانبه للناس، فإذا قبل احلق أيًا كان  قبول كل ما جاء من عند اهلل ورسوله، وأن
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 ناس فهو من املتواضعني.وأالن جانبه لل

 اهلل تبارك وتعاىل من تكرب إبليس ثم طرده من رمحة اهلل إىل لعنته أكربُ  صَّ وفيام ق

 العظات ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

أن تزل فيها قدمه، فليتحذر الطالب من  ،وهناك مزالق قد تزل فيها األقدام

: حب أهل بيت النبي وه من األمهية، وهملا ل ؛وسأذكر واحدًا من تلك املداحض

ومعاداة عدوهم، والقول بفضلهم، فقد  ،ومواالة وليهم ،ومتابعتهم، ÷

 .÷ وعىل لسان رسوله الكريم ،أوجب اهلل تعاىل ذلك يف كتابه العظيم

غري أن املؤمن  -يعة البرشوهي طب- فالطالب قد يشمئز من بعض ذلك ويأنف

يؤثر رىض اهلل تعاىل عىل رىض نفسه، ويقبل أحكام اهلل تعاىل التي جاءت يف كتابه 

 ويقول: سمعنا وأطعنا. ÷وعىل لسان رسوله 

***** 

 كتمان المصيبة

إن مام جيدر باملؤمن كتامن املصائب النازلة به، وأن ال يبدي صفحته ملخلوق، 

: ÷ الذلة والضعة، فقد جاء يف الرواية عن النبيوقد حرم اإلسالم اهلوان و

))من أصبح حزينًا عىل الدنيا أصبح ساخطًا عىل ربه، ومن أصبح يشكو مصيبة 

فإنام يشكو اهلل تعاىل، ومن تضعضع لغني لينال مام يف يديه أسخط  به نزلت

 اهلل...احلديث((.
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لثا : ))من جلس إىل غني فتضعضع له لدنيا تصيبه ذهب ث÷ وروي عنه

 دينه ودخل النار((.

دون أن يذل ألحد  ،فالالئق باملؤمن أن يتامسك عىل ما به من مصيبة حتى تنجيل

ولو كان أخا ثقة، وقد روي يف احلديث: ))من أعطى الذلة من نفسه طائعًا غري 

 مكره فليس منا((.

أن يظل  ،واألقرب إىل النفع، واألرشد يف عالج املشاكل ،فاألدنى إىل احلق

لم منتصب القامة، مرتفع اهلامة، ال تدنيه حاجة، وال تطويه شدة، جيأر إىل املس

مواله بالدعاء، ويكشف انكساره لربه وحده، فال يبدي صفحته ملخلوق، قد فقه 

 ُهَو ِإَوْن يُرِدَْك ِِبَْْيٍ قول اهلل تعاىل له: ﴿
ٍ فَََل ََكِشَف َُلُ إَِلذ ُ بَُِّض  ِإَوْن َيْمَسْسَك اّلِلذ

 .[741]يونس:  ﴾َو الَْغُفوُر الرذِحيمُ َمْن يََشاُء مِْن ِعبَادِهِ وَهْ َرادذ لَِفْضلِهِ يُِصيُب بِهِ فَََل 

***** 
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 إن الناس يذلون أنفسهم ويقبلون الدنية يف دينهم ودنياهم لواحد من أمرين: 

د قطع سلطان إما أن يصابوا يف أرزاقهم أو يف آجاهلم، والغريب أن اهلل تعاىل ق

البرش عىل اآلجال واألرزاق مجيعًا، فليس ألحد إليهام من سبيل، فالناس من خوف 

الذل يف ذل، ومن خوف الفقر يف فقر، مع أن اإلسالم بنى حقيقة التوحيد عىل 

ًا، وال الصلة باهلل تعاىل فيام ينوب، واليأس من الناس فيام ال يملكون فيه عىل اهلل شيئ

 . رضاً  يقدمون نفعًا وال
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 وهذه فوائد متفرقة تتناسب مع ما نحن فيه، فتابعها: 

 الفائدة األوىل: فيما ينبغي االهتمام به أواًل: 

زيادة يف الفائدة أحب أن أوجه الدارسني إىل األهم الذي جيب أن يِصفوا 

عنايتهم إليه يف أول الطلب، فالذي يلزم الطالب املكلف يف املرحلة األوىل أن يوجه 

 : عنايته

ل ً إىل معرفة اهلل سبحانه وتعاىل، وذلك بالقراءة يف كتاب العقد الثمني، أو  -أو

 سبيل الرشاد، أو الثالثني املسألة، ويف هذا كفاية ألهل املرحلة األوىل.

اً  ي ن ثا  بمعرفة الطهارة والصالة، ويكفي يف ذلك كتاب الطهارة والصالة. -و

ثاً  ل ثا قصار السور، ويكون ذلك قراءة الفاحتة وما تيرس معها من  -و

 متقن. بحفظ

وهذه الثالثة البد من معرفتها وحتصيلها لكل مكلف، وهي من فروض 

 الكتب املناسبة لعقلية هُ ُس رر دَ له مُ  األعيان، فإذا أتقن الطالب هذه الثالثة، فليتخرير 

ينبغي أن ال يشتغل الطالب بغري  -أعني األوىل- الطالب وذكائه، ويف هذه املرحلة

الدروس، فال يدرس يف األجرومية أو نحوها حتى يتقن دراسة ما ذكرنا،  تلك

وذلك ألن تلك الثالثة معرفتها وإتقاهنا فريضة واجبة عىل كل مكلف، واألجرومية 

 ونحوها ليست كذلك.

 الفائدة الثانية: يف أهمية دروس الرتغيب: 

ط األساتذة يف دروس الرتغيب والرتهيب، ف إهنا من من املهم أن ال يفرر

الدروس اهلامة جدًا لكل مسلم، وخصوصًا لطلبة العلم، وذلك مثل كتاب كنز 
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، ونحو #الرشاد ورشحه، وكتاب األربعني السيلقية لإلمام عبد اهلل بن محزة 

 ،ذلك من الكتب املوضوعة يف الرتغيب والرتهيب، وهي كثرية، وكثري منها مطبوع

 اة القلوب وطهارهتا، وجتديد النشاط.فينبغي تقرير درس كل يوم، فإن يف ذلك حي

 الفائدة الثالثة: يف االعتناء برتسيخ العقيدة: 

وال يقتِص عىل ما  ،عىل املدرس أن هيتم برتسيخ العقيدة احلقة يف نفوس الطلبة

ويرشح ويوضح حماسن املذهب الزيدي، ويبني للطلبة  يبنييف الكتاب، بل عليه أن 

مثل قوهلم: إن اهلل هو  ،مون أنفسهم ـ من خمازيما يف مذهب أهل السنة ـ كام يس

ومثل قوهلم باخلروج  -تعاىل اهلل عام يقولون علوًا كبرياً -الذي خلق أفعال العباد 

يقولون علوًا كبريًا من النار، والشفاعة ألهل الكبائر، ورؤية العيل الكبري ـ تعاىل عام 

الرشح يف ذلك  ، ويكثربيت هم أهل احلق باألدلةأن أهل ال ـ، ثم يوضح ويبني

 واألدلة، فإن احلال تستدعي ذلك.

 الفائدة الرابعة: يف االعتناء مبقام أمري املؤمنني: 

 ÷ويص الرسول  #عىل املدرس أن يرشح ويوضح للطلبة أن عليًا 

، وأن يوضح ÷وخليفته، وأنه أفضل األمة بعده، وأنه أوىل الناس بمقام النبي 

فليستصحب معه كتاب لوامع  .رس حافظًا لألدلةن املدذلك هلم باألدلة، فإن مل يك

سيد أهل البيت جمد الدين بن  ،األنوار الذي ألفه ومجعه موالنا وشيخنا احلجة

بن منصور املؤيدي أيده اهلل تعاىل، ثم يقرأ لطلبته تلك األحاديث الواردة عن  حممد

معرفة حق أمري املؤمنني من تامم اإليامن كام ذكره  ويفرسها هلم، فإن ÷النبي 

يف مقدمة األحكام، وال حيق للمدرس أن يقتِص عىل  #اهلادي حييى بن احلسني 
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ما يف العقد الثمني ونحوه، فإن الوقت بام فيه من الفتن واخلالفات يستدعي أكثر مام 

 يف العقد الثمني وسبيل الرشاد، وفقكم اهلل وإيانا.

 خلامسة: الدعوة إىل التحذير من كيد املخالفني: الفائدة ا

 املخالفونا عىل املدرس أن حيذر الطلبة من املكائد واحليل والشبه التي يتصيد هب

، فعليهم أن يزودوهم باملعلومات التي حتفظهم من الوقوع يف للزيدية قلوب الناس

ها رسول حبائل حيلهم ومكائدهم وشبههم، فإن ذلك من النصيحة التي دعا إلي

وحث عليها، بل إن اهلل تعاىل قد جعل النصيحة مقارنة لإليامن،  ÷اهلل 

وجعلها أحد اخلصال األربع التي تقي من اخلرسان يف سورة العِص، فقال تعاىل: 

نَْساَن لَِِف ُخَّْسٍ  1َوالَْعَْصِ ﴿ اِْلَاِت َوتََواَصوْا  2إِنذ اِْلِ ِيَن آَمنُوا وََعِملُوا الصذ إَِلذ اَّلذ
ِْبِ  ِ َوتََواَصوْا بِالصذ  .[ر]العص ﴾3بِاْْلَق 

 الفائدة السادسة: االستفادة من وقت الفراغ: 

أن يشغلوا بعض  ،عىل الطلبة الكبار واملعلمني يف وقت الفراغ، ووقت العطلة

فإن يف ذلك فائدة عظيمة، وسأعدد لك بعض  ؛وقتهم يف مطالعة الكتب املفيدة

 يها: الكتب التي أنصح باملطالعة ف

مع الفوائد، املراجعات، النص لوامع األنوار، التحف رشح الزلف، جم

رتياب، النصائح الكافية، مقاتل الطالبيني، مقتل احلسني، جتهاد، كشف االواال

اإلفادة، مصابيح أيب العباس، تفسري أهل البيت، الغدير، رشح هنج البالغة، 

 .، احلدائق الوردية، الشايف#األحكام، سرية اهلادي 
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فباملطالعة سوف ترتسخ العقيدة، وسيفيد املدرس الطلبة بفوائد كثرية، فال 

 ينبغي أن يفرط اإلنسان يف وقت يمكنه أن يستفيد منه، قال الشاعر: 

 ما تطعمت  ذت ا عذعتحت   ت 

 ذحس يشء  أعز عندي من عذعلتت
 

 رصت ذلبح  وعذك اب جلحسا 

 تتتف  تتت أ  وتت  نتتاع  أ حستتا
 

 ثواب اإلرشاد والدعوة إىل اهلل:  : يفسابعةالفائدة ال

الطالب إذا كان قد حفظ القرآن وكان عىل بصرية يف العقيدة، قد قرأ سبيل 

الرشاد، والعقد الثمني، وعرف أبواب الطهارة والصالة، وشيئًا من سائر الفقه يف 

األزهار، فاألوىل له إذا طلبوا منه اإلرشاد أن يرشد، وال ينبغي له أن يتعذر بطلب 

يف الدعوة إىل اهلل تعاىل واإلرشاد  -إن أراد العلم-علم، وقلة حتصيله، فإن العلم ال

لعباده املحسنني، فقال  ه وتعاىل جعل العلم واحلكمة جزاءً لعباده، فإن اهلل سبحان

هُ آتَيْنَاهُ ُحْكًما وَِعلًْما َوَكَذلَِك ََنْزِي سبحانه يف سورة يوسف: ﴿ ُشدذ
َ
ا بَلََغ أ َولَمذ

واملعنى أن اهلل تعاىل قد أعطى يوسف العلم واحلكمة حني  []يوسف ﴾22ْحِسنِيَ الْمُ 

أعطاه يوسف يعطيه  كرب وبلغ مبالغ الرجال، ثم أخرب تعاىل أن مثل هذا العطاء الذي

ووعد للمحسنني بالعلم  ،عىل إحساهنم، فهذا خرب من اهلل تعاىل للمحسنني جزاءً 

 واحلكمة جزاًء عىل إحساهنم.

 عىل أن املرشد داخل يف زمرة املحسنني املوعودين بالعلم واحلكمة قوُل  يُل والدل

ِ وََعِمَل َصاِْلًا َوقَاَل إِنذِِن مَِن اهلل تعاىل: ﴿ ْن َدََع إََِل اّلِلذ ْحَسُن قَْوًَل مِمذ
َ
َوَمْن أ

 .[]فصلت ﴾33الُْمْسلِِميَ 
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من هنا يقول اهلل وقد جرت سنة اهلل تعاىل بأن اجلزاء يكون من جنس العمل، و

زِيَدنذُكمْ تعاىل: ﴿
َ
وا عن ف  ، ويف احلديث املروي: ))عِ [1]إبراهيم:  ﴾لَئِْن َشَكْرُتْم َْل

َع اهلل بِِه،  َع َسمَّ نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تربكم أبناؤكم(( ))َمنر َسمَّ

ألحاديث املروية عن َوَمنر ُيرائِي ُيرائِي اهللُ بِِه(( ...إىل غري ذلك من اآليات وا

 .÷ النبي

غري أن حصول ذلك مرهون بخلوص النية وصالح الفؤاد هلل رب العاملني، 

فليحذر املسلم من أن خيالط نيته ما يكدرها، فإن اهلل تعاىل ال يقبل من األعامل إال ما 

 كان خالصًا لوجهه الكريم.

 : يف التحذير من اإلفتاء: ثامنةالفائدة ال

ملرشد كثري من األسئلة واالستفتاءات، فالذي نرى له وننصحه قد تتوارد عىل ا

به أن ال يقدم عىل الفتوى، ولكن يسجل املسائل املحتاج إليها، ثم يسأل عنها 

 وسلم من تبعات الفتوى. ،العلامء، فيكون بذلك قد أفاد السائلني

وهناك مسألة يف الزكاة، وهي: أن الزكاة جتب يف كل ما أخرجت األرض من 

كيل سواًء بلغ النصاب أم ال، وقد عمل هبذا املذهب أهل بالدنا خلفًا عن سلف، امل

بل الالزم عىل املرشدين أن  ،وتقلدوه والتزموه، فال ينبغي أن خيطئهم املرشدون

يقرروهم عىل مذهبهم، وأن ال خيطئوهم، فإهنا مسألة خالفية قد التزموا فيها أحد 

وز اخلروج من ذلك إال إىل اجتهاد نفسه أو القولني، واملقرر للمذهب أنه ال جي

...إلخ عىل حسب ما هو مذكور يف مقدمة األزهار، فال ينبغي أن يشوش املرشد 

 عىل الناس.
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 : يف التسهيل والتيسري: التاسعةالفائدة 

فيحث التائبني عىل  ،الالزم عىل املرشد أن يسهل التوبة عىل من يسأل عنها

هم بقضاء الصالة والصيام وزكاة املايض، فإن ذلك قد العمل فيام يستقبل، وال يلزم

 يثقلهم عن التوبة، ويثبطهم عن الرجوع إىل طاعة اهلل وتقواه.

وهم إذا رسخت يف نفوسهم خشية اهلل، ومتكنت فيهم فسوف يبادرون إىل 

التخلص من ذلك، فإن سألوا املرشد عن احلكم يف ذلك، فاألوىل به أن حيوهلم إىل 

وبام خيلصهم عند اهلل تعاىل، فاملسألة فيها خالف،  ،ار، فيفتوهم بام يلزمالعلامء الكب

 وفيها قول غري ما يف األزهار.

 : حق العلماء احملقني: عاشرةالفائدة ال

كام يف حديث  -عىل املرشد أن يربط الناس بالعلامء، فإن العلامء هم ورثة األنبياء 

العلامء، ويذكر هلم فضائلهم ، فيحبب إليهم #املجموع لإلمام زيد بن عيل 

 وورعهم، وحيدثهم بام يعرفه عن العلامء.

ثم حيذرهم من العلامء املخربني إن اقتىض احلال ذلك، وإال اكتفى بذكر العلامء 

فإن معرفة  ؛م، وكذلك ُمن خيالفهم عىل اجلملةاملحقني، والتحذير من خمالفته

ومن هنا يقول  ،ة القرآنالعلامء املحقني من أهل البيت فريضة واجبة كمعرف

يف حديث الثقلني املتواتر املعلوم: ))إين تارك فيكم ما إن متسكتم  ÷الرسول 

به لن تضلوا من بعدي أبدًا: كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، إن اللطيف اخلبري نبأين 

 أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ احلوض((، ويرشح ويوضح هلم هذا احلديث ومعناه.
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: ))مثل أهل ÷ديث املعروف بحديث السفينة، وهو قوله وكذلك احل

ومن ختلف عنها غرق وهوى((، فإن  ،من ركبها نجا ،بيتي فيكم كمثل سفينة نوح

 ذلك من أصول الدين الذي جيب معرفته عىل مجيع املكلفني.

ويرشح ويوضح أن الزيدية هم الذين يتمسكون بأهل البيت وال خيالفوهنم، 

فمثاًل يف زماننا هذا يمثل أهل البيت  ،قصود بأهل البيتويوضح هلم من هو امل

املوىل احلجة جمد الدين املؤيدي رمحه اهلل ومن معه من العلامء مثل: سيدي حسني بن 

حييى احلوثي وإخوته وكل من تابعهم وسار يف طريقهم سواًء كان من أهل البيت 

 من شيعتهم فحكمه حكمهم. أو

 عتناء مبسائل اخلالف: : يف االحلادية عشرةالفائدة ا

عتناء بتوضيح مسائل اخلالف األصولية، وكثرة الرشح حول ذلك، والتكرير اال

وتكريرها يف املجالس واملناسبات، وذلك مثل  ،لذلك، وتوضيح أدلة تلك املسائل

مسألة الرؤية، وأن اهلل ليس بذي مكان وكذلك اجلرب والتشبيه، وأن احلق مع عيل 

، وتوضيح ÷ل البيت، ومن األحق بخالفة النبي بن أيب طالب ومع أه

 خطورة هذه املسائل واهندام إسالم من خالف فيها.

وكذلك مسألة الشفاعة ألهل الكبائر، واخلروج من النار، ومن قال ال إله إال 

 اهلل دخل اجلنة، وأن األمة ستفرتق إىل ثالث وسبعني فرقة كلها هالكة إال فرقة.

د أن يوليها اهتاممه، وذلك ملا يرتتب عليها، واخلطأ فيها فهذه املسائل عىل املرش

فال ينبغي أن يقتِص املرشد عىل  ،ليس بيسري، وهي من أمهات مسائل أصول الدين

 ما يف العقد الثمني أو سبيل الرشاد، فاحلالة تقتيض توضيحًا أكثر.
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 عشرة: يف شدة التكليف على النفس:  ثانيةالفائدة ال

رشد والطالب وكل مؤمن أن اهلل تعاىل قد بنى التكليف عىل ما ليعلم املعلم وامل

وعىل ما تنفر منه النفس، فالطاعات كلها مكروهة عند النفس،  ،تكرهه النفس

: ))حفت اجلنة باملكاره، ÷واملعايص كلها حمبوبة عند النفس، ولذا قال النبي 

 وحفت النار بالشهوات((.

ة عند النفس، فبعضها أشق عىل النفس غري أن التكاليف قد تتفاوت يف الكراه

ا أمر معلوم عند كل مكلف، من بعض، واملعايص قد تتفاوت حمبة النفس هلا، وهذ

ونية صادقة، وعزم قوي لكي  ،عىل هذا فإن املكلف حيتاج إىل جهد جهيد وبناءً 

يتمكن من امتثال أوامر اإلسالم، ويمنع نفسه من معايص الرمحن، وصدق اهلل 

بَر ُِئ َنْفِِس إِنذ قال حكاية عن يوسف يف أحد تفسريين: ﴿العظيم حني 
ُ
َوَما أ

ِ ا و  ارَةٌ بِالسُّ مذ
َ
َ  نلذْفَس َْل ِ  َما رَِحَم َرب 

ِ َغُفوٌر رَِحيمٌ  إَِلذ  .[]يوسف ﴾53إِنذ َرب 

لتقبل أحكام اهلل تعاىل،  ؛ج إىل جماهدة دائمة، وصرب متواصلفالنفس إذًا حتتا

 التخويف هلا بعذاب اهلل ونكاله، وإىل الرتغيب هلا فيام أعد اهلل وحتتاج مع ذلك إىل

 للمتقني يف جنات النعيم، وإىل استامع املواعظ والذكر وجمالسة الصاحلني.

وال بد من تكرير ذلك عىل النفس، ثم االستعانة باهلل تعاىل، وكثرة الدعاء 

، وقد قال تعاىل: فلن خييب املرء ،واالستغفار، مع صدق النية وصالح الطوية

ِيَن َجاَهُدوا فِينَا نَلَْهِدَينذُهْم ُسبُلَنَا﴿ وجهاد النفس هو اجلهاد [ 32]العنكبوت: ﴾َواَّلذ

 األكرب كام ورد يف األثر.
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تفضيل اهلل تعاىل ألهل  ÷ومن التكاليف الشاقة عىل النفس يف أمة حممد 

تابعتهم، فهلك وإجياب مودهتم وم ،، والتكليف هلذه األمة به÷بيت نبيه 

 بسبب هذا التكليف الشاق من هلك، وسعد به من سعد.

وحقًا فإنه لن يقبل هذا التكليف إال من امتحن اهلل قلبه باإليامن؛ ألن املؤمن 

 احلق هو الذي يؤثر طاعة اهلل عىل هوى نفسه، ويؤمن بصدق وعده ووعيده.

أقدامهم، وقاموا ولقد طاشت هلذا التكليف عقول السابقني األولني، وزلت له 

بسبب ذلك وقعدوا، ثم من بعدهم وإىل يوم الناس هذا امتنعوا من هذا احلكم 

اإلهلي وتأبوا ودافعوا وعاندوا، ومل يكسبهم صنيعهم غري اهلوان واخلرسان، 

إذا عرف أن هذا احلكم من اهلل تعاىل استسلم حلكم اهلل وريض به،  ؛والعاقل اللبيب

ي بسعادة الدنيا ظ ومعاندة ربه وخماصمة خالقه، فحاهلل وعرف أنه ال طاقة له بحرب

وعه واآلخرة، أعزه اهلل يف الدنيا ورفعه، وزاده حسن الذكر جزاء تواضعه وخض

هذا يف الدنيا، أما جزاؤه يف اآلخرة فال تعلم نفس ما ، واستسالمه ألحكام اهلل تعاىل

 أخفي هلم من قرة أعني.

ته إىل رد ، وما هي الغاية التي أدت باملتأيب ودفعهذا، وإذا نظرنا إىل ما هو السبب

فإنا نجد أن ذلك هو شعوره بأن يف ذلك حطًا لكرامته، ؟ مثل هذا احلكم اإلهلي

واستسالمًا للذلة واملهانة، فهو يتخيل أن قبوله هلذا احلكم اعرتاف منه عىل نفسه 

ه الكرامة والرفعة باملهانة والذلة والضعة واهلوان، فهو يطلب من وراء تأبيه لنفس

والعزة، ويف احلقيقة أن ذلك مطلب حسن يطلبه كل عاقل، غري أنه أخطأ فطلب 

العزة من غري وجهها، فلم حيصل إال عىل اهلوان واملذلة واخلرسان، ولو عرف هذا 
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وعرف  ،وعرف قدر خالقه وما يستحقه من التعظيم والطاعة ،املتأيب قدر نفسه

يام وقع فيه، وحلصل عىل العزة املطلوبة والكرامة صدق ثوابه وعقابه، مل يقع ف

 والرفعة، ولنال ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة.

 عشرة: يف معرفة اإلنسان لقدر نفسه:  لثةالفائدة الثا

وهذه الفائدة تكميل للفائدة التي قبلها، وهي يف معرفة اإلنسان لقدر نفسه، ويف 

 عرف قدر نفسه مل هيلك((. ففي األثر: ))من ،معرفة ذلك فائدة كبرية

وجعله عليها، فاإلنسان عبد  ،العاقل ال يتجاوز بنفسه املنزلة التي وضعه اهلل فيها

وغمره بنعمه التي ال حتىص، ثم أخربه عىل ألسنة  ،خلقه اهلل وسواه ،من عبيد اهلل

 ق من أجله.لِ رسله بالسبب الذي ُخ 

يف قبضة قدرة اهلل، وأنه وُملوك له جل وعال، وأنه  ،فمن عرف أنه عبد هلل

ضعيف ال يملك لنفسه رضًا وال نفعًا إال ما شاء اهلل، وأنه يف حاجة إىل رمحة اهلل 

وعرف أن بطش اهلل شديد، وأخذه ، ه وعنايته ورعايته وحفظه وألطافهوفضله ورزق

إذا عرف ، يه من ذلك إال االستسالم والطاعةأليم، وأنه ال طاقة له بذلك، وأنه ال يق

نسان ذلك فإنه ال يورط نفسه فيام يوبقها، وال يتجاوز احلدود التي حددها له اإل

 سيده العيل الكبري.

 عشرة: يف الطريق إىل السالمة:  رابعةالفائدة ال

وهي يف تتميم ما قبلها: اإلنسان قد يكون عىل تامم املعرفة بقدر نفسه، وبام جيب 

ه قد يعرتيه النسيان، وتستويل عليه هلل تبارك وتعاىل من التعظيم والطاعة، غري أن
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الغفلة، فتستفزه نفسه األمارة بالسوء فتحمله عىل احلسد والعجب والكرب، وتورطه 

 يف اجلرائم واقرتاف املآثم.

ومن هنا يقول اهلل  ،والطريق إىل السالمة من ذلك هي ذكر اهلل سبحانه وتعاىل

ََلةَ تَنََْه َعِن الَْفْحَشاتعاىل: ﴿ كام -والصالة  [05]العنكبوت: ﴾ ءِ َوالُْمنَْكرِ إِنذ الصذ

فرضها اهلل إلقامة ذكره، فالذكر هو الذي يقيد النفس، ويكبح جامحها، فإذا  -روي

حدثت اإلنسان نفسه بمعصية اهلل فليذكرها بقدرة اهلل وبعذابه ونكاله وما أعده 

ِيَن اتذَقوْا للعاصني، ومن هنا يقول اهلل تعاىل: ﴿ ُهْم َطائٌِف مَِن إِنذ اَّلذ إِذَا َمسذ
ونَ  ُروا فَإِذَا ُهْم ُمبَِْصُ يَْطاِن تََذكذ فتذكر عظمة اهلل وقدرته وعذابه  []األعراف ﴾201الشذ

 لوساوس الشيطان وهامهم النفس األمارة بالسوء. ةٌ دَ رَ طر مَ  ،وبطشه

 عشرة: مراعاة املشاعر:  امسةالفائدة اخل

قرية ومؤذهنا إن كان، وأن ال يقلل من عىل املرشد أن ال يصطدم بإمام ال

 معنويتهام، وأن يستبقي مودهتام ويوليهام جل احرتامه.

فليعلمهام بلني وبرفق وحدهام وبعد تفرق  وإذا كان عندهام بعض األخطاء

الناس، أما بني الناس فال ينبغي وال يصلح، وكل هذا من أجل املصلحة يف بقاء 

قاومة، هذا هو األرجح، وإن كان الواجب تقديم اإلرشاد سلياًم من املعارضة وامل

األقرأ واألفقه، غري أن الواجب إذا عارضته مفسدة راجحة كان األوىل واألرجح 

 درء املفاسد، وهذه قاعدة أصولية قضت هبا العقول، وأطبق عليها أهل األصول.
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 لتزام الوصية: اعشرة: يف  سادسةالفائدة ال

ال يتجاوز وصية العلامء، وذلك بأن ال يتدخل  أن، عىل املرشد يف أي بالد كان

فيام ال يعنيه، فال يتدخل يف الرتويج ملرشح دون مرشح، وال يستغل وعظه يف 

 التنقيص من احلزب الفالين والتشجيع للفالين.

الالزم عليه أن يتقيد باملهمة التي هو فيها، وذلك تعليم الناس معامل الدين 

ِيَن آَمنُوا اتذُقوا ه، قال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿وتذكري اخللق بوعد اهلل ووعيد َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

 َ ْعَمالَُكْم َويَْغفِْر لَُكْم ذُنُوبَُكمْ  70ًَل َسِديًدا َوقُولُوا قَوْ اّلِلذ
َ
 ﴾71يُْصلِْح لَُكْم أ

 .[]األحزاب

 عشرة: يف األدب النافع:  بعةالفائدة السا

فمن احلكمة أن ال يظهر  ،هم خمتلفةوأهواء ،إذا كان أهل املحلة بيوتات شتى

فإنه إذا أظهر امليل إىل أحدهم ؛ امليل إىل أحد البيوتات، بل جيعلهم يف منزلة واحدة

 حقد عليه اآلخر، وال ينبغي له أن يصدق بعضهم يف بعض.

وعليه أن يظهر اهتاممه بكل منهم، ويكرر يف املجالس أنه مرسل إليهم مجيعًا، ال 

 من دون ناس.أنه مرسل إىل ناس 

وعليه أن يتحمل ويتصامم عن سامع كالم اجلاهلني، ويصرب عىل أذاهم، فقد 

ُمْر بِالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن  يَا بَُِن ِ جاء يف القرآن يف وصية لقامن البنه: ﴿
ْ
ََلةَ َوأ قِِم الصذ

َ
أ

َصابََك 
َ
: ÷بيه ، وقال اهلل تعاىل لن[71]لقمان:  ﴾الُْمنَْكرِ َواْصِِبْ لََعَ َما أ

ْعرِْض َعِن اْْلَاهِلِيَ  ُخذِ ﴿
َ
ُمْر بِالُْعرِْف َوأ

ْ
، فليلتزم املرشد [722]األعراف:  ﴾الَْعْفَو َوأ

هبذه اآلداب اإلهلية، ويتقيد بأدب القرآن إذا أراد النجاح يف عمله، والوصول إىل 

 مرضاة ربه وثوابه.
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 عشرة: يف املرابطة:  ثامنةالفائدة ال

لة واستمر فيها وأقبلوا إليه وتعلموا وتفقهوا، فال يدعوه إذا كان املعلم يف حم

ذلك إىل تركها بحجة أهنم قد تعلموا فقه الطهارة والصالة، بل األوىل أن يستمر 

 فيهم، وأن يوليهم جل اهتاممه، وأن ينتهز فرصة إقباهلم.

فإن حالت بينه وبينهم األعذار التي قطعت عليه االستمرار فيهم، فإن من 

عليه أن يتعاهدهم أسبوعيًا أيام العطلة يذكرهم ويعظهم ويعلمهم  الالزم

ويرشدهم، فإن الشجرة إذا مل يتعاهدها صاحبها يف أيامها األوىل بالسقي والعناية هبا 

 وذرهتا الرياح، وهكذا شجرة العلم التي يغرسها املرشدون. ،ذبلت ويبست وتفتت

 عشرة: يف التخفيف والتيسري:  تاسعةالفائدة ال

مام يليق باملرشد وجيدر به أن خيفف عىل الناس يف وقت التعب أو وقت الشغل 

والضجر، فال يطول يف الصالة والراتب، وأن جيعل ذلك عىل حسب احلال، وال 

بل يصليها يف أول الوقت، وذلك ملا عليه أهل القرى والبوادي  ،يؤخر صالة العشاء

استدراك ذلك بعد صالة العشاء،  من التعب يف النهار، ومن أراد القراءة فيمكن

وكذلك ينبغي التخفيف يف كل الصلوات، فإذا أحس بالرغبة فال بأس، وال ينبغي 

 ،÷فيشدد يف ما وسعه رسول اهلل  ،أن يستنكر عىل من جيمع بني الصالتني

 واملسألة خالفية. ،$فلمن فعل ذلك قدوة من أئمة أهل البيت 

اللهم إال فيام  ،فقة للناس والنزول عند رغباهتموعىل اجلملة فاألوىل باملرشد املوا

 ال يتوافق مع الرشيعة السمحة.
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وأن يكثر من  ،وبصالح دينهم ودنياهم ،هذا، ومام جيدر به أن هيتم بأمورهم

وبصالح أوالدهم وغري ذلك، وجيهر  ،وبام فيهم ،الدعاء هلم بصالح دينهم ودنياهم

ِ : ﴿÷هلل تعاىل لنبيه بذلك هلم، فإن ذلك سيكسب ودهم وقد قال ا
وََصل 

الصاحلني:  قرباتوقال تعاىل عن  [745]التوبة:  ﴾َعلَيْهِْم إِنذ َصلَواتَِك َسَكٌن لَُهمْ 

ََل إِنذَها قُْربٌَة لَُهمْ ﴿
َ
ِ وََصلََواِت الرذُسوِل أ  ﴾َويَتذِخُذ َما ُينْفُِق قُُربَاٍت عِنَْد اّلِلذ

 ذه اآلداب القرآنية.فعىل املرشد أن يتأدب هب[ 22]التوبة:

 : يف ترك ما فيه مالمة: العشرونالفائدة 

أنه قال: )دع ما عند الناس  #روي عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

استنكاره وإن كان عندك اعتذاره( قد يستنكر يف بعض البلدان أن يذكر خطيب 

اهلادي والقاسم بن إبراهيم، وزيد بن عيل،  ÷اجلمعة بعد الصالة عىل النبي 

حييى بن احلسني عليهم مجيعًا السالم، فإذا كان األمر كذلك فاألوىل أن يرتك ذكرهم 

ويصيل عليهم عمومًا بعد ذكر اخلمسة أصحاب الكساء صلوات اهلل  ،خصوصاً 

 عليهم مجيعًا.

حتى ال يتوصلوا ؟ وينبغي له أن يتحسس قبل أن خيطب هل يذكروهنم أم ال

 ويستغل املفسدون بذلك الفرصة. ،بذلك إىل الطعن يف املرشد

بل املقصود أن يرتك اليشء  ،وينبغي أن ال جيعل املرشد هذا قاعدة عامة

 أما الواجبات املفروضة فال ينبغي تركها، وإن حصل االستنكار. ،املستحب ونحوه
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 العشرون: يف احلاجة إىل التذكري: احلادية والفائدة 

هذه املواضيع التي اشتمل عليها هذا مام ينبغي أن يركز عليه املرشد لطلبته 

والسيام ما حيصل بني الطلبة من الفتنة  ،الكتاب، فيذكرهم وحيذرهم ويكرر عليهم

مثل ما جاء يف قوله تعاىل:  ،واالختبار، ويوجههم إىل ما يقيهم من ذلك البالء 

ََلةِ ﴿ ِْبِ َوالصذ إذا  ÷ث: كان ، ويف احلدي[05]البقرة: ...اآلية﴾ َواْستَعِينُوا بِالصذ

 حز به أمر فزع إىل الصالة.

فتقار إليه تعاىل، وإظهار وشدة اال ،واخلضوع له ،ستكانة هللوحيثهم عىل اال

ا إىل حول اهلل تعاىل احلاجة إىل اهلل تعاىل يف كل يشء، والتخيل من حول النفس وقوهت

عنده، عتامد عليه، والتوكل يف كل األمور عليه، وطلب احلوائج من وقوته، واال

ويعتقد كل ذلك يف قرارة نفسه، ويعرف أنه عبد هلل ضعيف ال يملك إال ما ملكه 

ومن الذكر هلل بالتسبيح  ،ومن االستغفار ،اهلل، ويوجههم إىل اإلكثار من الدعاء

، وعىل ÷والصالة عىل النبي  ،والتحميد والتهليل والتكبري، وقراءة القرآن

يرشدهم كذلك إىل أبواب اخلري، رأس ذلك طلب العلم وتعليمه ونرشه، و

وحيذرهم من طرق الرش وخطوات الشيطان، وحيذرهم من كفران الذنوب، وهذا 

 كله للطلبة خصوصًا ولغريهم عمومًا.

 والعشرون: يف التسهيل على املبتدئني:  ثانيةالفائدة ال

ينبغي عىل املرشد أن يتساهل مع الطلبة يف البداية، فال يشدد عليهم يف 

، واحلفظ غيبًا؛ ألن ذلك ربام كان سببًا لنفورهم عن طلب العلم، وكذلك التحصيل

فال يشدد عليهم يف االلتزام باألدب واإلذن والغياب  ،يتساهل معهم يف األدب
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ونحو ذلك، وال يعاتبهم عىل يشء من ذلك حتى إذا أحس برغبتهم يف العلم 

 علمهم اآلداب تدرجييًا عىل حسب احلال.

شد مع الكبار فال يعنفهم، وال يشكي منهم عند أحد باإلهامل وكذلك يفعل املر

أو بعدم اهتاممهم وهم يسمعون، بل ال يذكرهم إال باخلري واالهتامم، ويثني عليهم 

بام ال خيل بالصدق، فإن ذلك سوف يزيدهم إقباالً عليه، ويزيدهم مهة يف 

 أوالدهم. تعليم

أن وإذا أراد زيارة أهله  ،رهتمومام يزيد يف إقباهلم عليه أن يكثر من استشا

يسأل أن يعرف أسامءهم وبيوهتم، وأن يستأذهنم، ويعود مرضاهم، ويدعو هلم، و

يشمت العاطس، أن يسلم عليهم ويصافحهم، وأن عن الغائب ويدعو له، و

 وأغلب ذلك قد جاءت به السنة الصحيحة.

 والعشرون: من مسََّع مسَّع اهلل به:  لثةالفائدة الثا

أن ال ينتقص  -وقد كان فيها من قبل مرشد آخر-بلدة رشد إذا وصل عىل امل

أو بعدم البصرية يف التدريس، أو باإلهامل سواء كان  ،ذلك املرشد األول إما باجلهل

 منه ذلك أم مل يكن، بل يثني عليه إن وجد جماالً للثناء، وإال فليسكت.

بكذا وكذا، فينبغي أن ال وقد يروي عنه أهل البالد أنه قال كذا وكذا، وأفتاهم 

 َل قر يترسع املرشد إىل نسبة الغلط إىل ذلك املرشد األول، وتنقيصه بسبب ذلك، فإن نَ 

 العوام كثرياً ما يكون عىل غري الواقع، فأكثر ما تكون رواياهتم مبنية عىل الوهم والغلط.

قد وليحذر املرشد كل احلذر من ذلك، فإن النفس أمارة بالسوء، فإنه وإن كان 

بذم ذلك  هُ نفُس  ث اإلنسانَ در يف التنقيص منه، فقد حُتَ  َك َس فر نَ  عر اوِ طَ أخطأ األول فال تُ 
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 ،وتكسب املكانة عند الناس ،املرشد األول وتنقيصه، وقصدها يف ذلك أن ترتفع

َع اهلل به ..((. ع سمَّ  وتنال الشهرة، ويف احلديث املروي: ))من سمَّ

بل سيعاقبه اهلل بنقيض  ،الشهرة بام ال جيوزهذا، ولن ينال اإلنسان الرفعة و

 .÷قصده، كام يف هذا احلديث وغريه من األحاديث الكثرية املروية عن النبي 

 والعشرون: يف روح العبادة:  رابعةالفائدة ال

 :الصالة والطهارة، وقد وضع لذلك كتب مثل من املهامت يف اإلرشاد تعليمُ 

رة والصالة، وقد مجعت هذه الكتب كل ما األزهار، وعلوم الدين، وكتاب الطها

يتعلق بالطهارة والصالة، غري أنه بقي يشء مل ُيذكر يف هذه الكتب، وهذا هو ما أريد 

 أن أنبه عليه يف هذه الفائدة فأقول: 

معاين أن يعتني املرشد بتعليم املصلني ينبغي باإلضافة إىل ما يف تلك الكتب 

وحيثهم عىل استحضار ذلك التفسري وتلك الصالة، فيفرس هلم ألفاظ التوجه، 

املعاين التي اشتمل عليها التوجه، وكذلك ألفاظ الفاحتة والسورة، وألفاظ التسبيح 

والتكبري والتسميع، وألفاظ التشهد، ويفرس هلم احلكمة يف الركوع والسجود 

والقيام، ويعلمهم أن الصالة ال تكون صالة كاملة إال بذلك، وخيربهم أن ذلك هو 

 كالروح للصالة، وأن الصالة بدون ذلك كجسد بال روح.

فإذا مل يكن املرشد يعرف تفسري ذلك كاماًل فعليه بكتاب كنز الرشاد، فتفسري 

ن، قال اهلل وي مدح اهلل صاحبه يف سورة املؤمنذلك يف أوله، وهذا هو اخلشوع الذ

فْلََح الُْمْؤمِنُوَن تعاىل: ﴿
َ
ِيَن ُهْم ِِف َص  1قَْد أ ، فال []المؤمنون ﴾2ََلتِهِْم َخاِشُعونَ اَّلذ

ينبغي أن يقتِص املرشد عىل ما يف األزهار، فإن الصالة التي اشتملت عىل ما ذكرنا 
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من استكامل الطهارة واستكامل رشوطها وأركاهنا وفروضها ومسنوناهتا، 

واستحرض املصيل فيها معانيها، فإهنا إن شاء اهلل صالة مقبولة، تنهى صاحبها عن 

لفحشاء واملنكر، وسينال صاحبها ما وعد اهلل سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني يف ا

 كتابه الكريم.

غري أن ذلك مرشوط برشوط خارجية، منها: خلوص النية هلل رب العاملني ال 

 خيالطها ما يفسدها من الرياء وحب الثناء، والوجاهة، أو نيل مقصد أو غرض.

ن ال يفرط يف زكاة ماله، فإن اهلل ُم وكذلك يشرتط فيها أن يكون صاحبها

 . سبحانه وتعاىل ال يقبل الصالة ُمن منع الزكاة

وقائاًم بام أوجب اهلل تعاىل عليه،  ،وأن يكون صاحب هذه الصالة من التائبني

ُ مَِن الُْمتذقِيَ وهلذا قال اهلل تعاىل: ﴿  .[]المائدة ﴾27إِنذَما َيتََقبذُل اّلِلذ

 والعشرون: يف معاجلة العصبية:  امسةالفائدة اخل

غالبًا ما يكون بني البيوتات منافسة وحماسدة وعداوة باردة، وخصوصًا عند 

أثارهتا احلمية والعصبية، يرثها األبناء عن اآلباء، وقد ال يشعر هبا املرشد  ،القبائل

وال الغريب، فعىل املرشد أن يركز يف مواعظه عىل احلسد واحلقد، والوعيد عىل 

اة ك، وما ورد فيه يف كتب املواعظ، ويركز عىل حرمة املؤمن، ووجوب املؤاخذل

ويذكر الوعيد الشديد يف ترك ذلك، ويذكر ما يرغب ، واملحبة واملودة بني املؤمنني

ومن احلسن أن يقرأ هلم ما ورد يف ذلك، وما يتعلق  ،يف ذلك من الثواب اجلزيل

شاد ورشحه، والصفوة، ورشح مثل كنز الر ،بذلك يف كتب الوعظ واإلرشاد

 األربعني ونحوها.
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وأقصد أن يقرأ األبواب التي هلا عالقة بام ذكرنا، وأن يتتبع األبواب املفيدة يف 

ذلك، وال يفرط يف هذا املوضوع يف أي موعظة أو خطبة مجعة، فإن هذا الداء مام ال 

إلسالمية، وأن يزيل من ا ةَ وَّ ُخ األُ  الطالَب  مَ لر عَ يكاد ختلو عنه قبيلة، وعليه أن يُ 

 نفوسهم تلك العقدة اجلاهلية، واهلل املوفق واهلادي.

 والعشرون: الدعوة إىل العلم والعمل:  سادسةالفائدة ال

مام ينبغي أن يوجهه املرشد إىل الناس أن يعلموا أن الساعي عىل نفسه وأوالده 

عيل وغريه، وأنه يبعث يوم كام رواه اإلمام زيد بن ، وأبويه من املوعودين بالثواب الكبري

بتعليم أوالده،  ٌب الَ طَ القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، غري أنه مطالب بطلب العلم، ومُ 

يف املحلة وجب عىل أهل تلك املحلة مجيعًا أن يتعلموا عند املرشد  د املرشدُ جِ فإن وُ 

فإنه يلزم أهل  معامل دينهم، ثم يعلموا نساءهم ما تعلموه، وإن مل يكن يف املحلة مرشد

وليعلموا أهاليهم إذا  ،ليتعلموا تلك املحلة أن يبعثوا من أوالدهم إىل أهل العلم

ِ فِرْقٍَة مِنُْهْم َطائَِفٌة رجعوا إليهم، وقد قال اهلل تعاىل يف هذا: ﴿
فَلَْوََل َنَفَر مِْن ُك 

ِيِن َوِِلُنِْذُروا قَْوَمُهْم إِذَا رََجعُ  ُهوا ِِف ال   .[]التوبة ﴾122وا إَِِلْهِْم لََعلذُهْم َُيَْذُرونَ ِِلَتََفقذ

وال ينبغي أن نلزمهم مجيعًا بالنفور لطلب العلم، فإن ذلك مام ال يتأتى، ولكن 

 نرشدهم إىل الالزم وهو ما قدمنا.

 والعشرون: يف العجب:  بعةالفائدة السا

نفسه نظر ينبغي احلذر من العجب والتحذير منه، وهو أن ينظر اإلنسان إىل 

اإلعجاب هبا والرىض عنها، أو أن حيكم هلا بالزكاة والطهارة والعفة، أو يقول مقالة 

ظانىًا أن ذلك هو غاية  ،الرايض عن نفسه: قد قمنا بالواجبات واجتنبنا املحرمات
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الكامل، أو نحو ذلك مام يدل عىل إعجاب املرء بنفسه والرىض عنها، وهذا الذي 

عجب وليس بتحديد، قد حيصل مثل هذا عند الطلبة وعند ذكرنا هو بعض أمثلة لل

 املعلمني واملرشدين وعند غريهم، وقد ال خيلو منه مسلم.

ومن مظان وقوع ذلك أن يكون الطالب أو املرشد يف بلد فينظر فال يقع بِصه 

أو عىل مفرط يف فرائض اإلسالم، أو  ،إال عىل من هو أقل منه يف التقوى بمراحل

عىل غافل شديد الغفلة عن ذكر اهلل وطلب العلم، فريى لنفسه منزلة  مضيع هلا، أو

 ومكانة بسبب ذلك.

والذي ينبغي أن يكون عليه املؤمن عند مثل هذه احلالة أن يتهم نفسه بالتقصري 

ْعلَُم بَِمِن اتذَق يف طاعة اهلل، ومن هنا يقول اهلل تعاىل: ﴿
َ
نُْفَسُكْم ُهَو أ

َ
وا أ  ﴾فَََل تَُزكُّ

 يميس وال يصبح إال : )إن املؤمن ال#، ويروى عن أمري املؤمنني عيل [59جم:]الن

أن املؤمن ال يرىض : ة، واملعنىمَ هَ تَّ نون بمعنى مُ ظنون( أو كام قال، وظونفسه عنده 

والتقصري يف  ،بل ال يزال املؤمن دائاًم متهاًم نفسه بالتفريط يف حق اهلل ،عن نفسه أبداً 

 نفسه ويذمها عىل تفريطها وتقصريها. ذكره، فهو دائاًم يلوم

والسبب الذي يؤدي إىل الرىض عن النفس هو اجلهل، ولذا قال اهلل تعاىل: 

ِ الُْعلََماءُ ﴿ َ مِْن ِعبَادِه ، واملقصود بالعلم هنا هو [92]فاطر:  ﴾إِنذَما َُيَْش اّلِلذ

اهلل قلب  عظمةُ  تر استحكام املعرفة باهلل تعاىل، وصدق وعده ووعيده، فإذا مألَ 

 وال يعجب به. ،اإلنسان فإنه ال يستكثر عمله
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 ،هذا، والعلم باهلل تعاىل ليس حكرًا عىل الدارسني، بل ذلك مهيٌأ للدارس وغريه

ل املعرفة باهلل تعاىلوالقارئ وغريه، وا ن ئاب له ثم اخلشية منه شيوبام جي لذي حُيصر

 نعم اهلل عىل اإلنسان به: هام: التفكر يف خملوقات اهلل، والنظر فيام أ اثنان

  األول: التفكر يف خملوقات اهلل تعاىل:

إن القرآن احلكيم قد لفت العقول واألذهان إىل امليادين التي يرسحون فيها 

رِْض َواْختََِلِف اللذيِْل أفكارهم نحو قوله تعاىل: ﴿
َ
َماَواِت َواْْل إِنذ ِِف َخلِْق السذ

ْم ُهُم ، وقوله تعاىل: ﴿[730 ]البقرة: ...اآلية﴾ َوانلذَهارِ 
َ
ٍء أ ْم ُخلُِقوا مِْن َغْْيِ ََشْ

َ
أ

رَْض  35اْْلَالُِقوَن 
َ
َماَواِت َواْْل ْم َخلَُقوا السذ

َ
َولَئِْن ، وقوله تعاىل: ﴿[]الطور ...اآلية﴾ أ

ْمَس َوالَْقَمَر َِلَ  َر الشذ رَْض وََسخذ
َ
َماَواِت َواْْل ْْلَُهْم َمْن َخلََق السذ

َ
ُ َسأ  ﴾ُقولُنذ اّلِلذ

ْن َيْملُِك ، وقوله تعاىل: ﴿[37]العنكبوت: مذ
َ
رِْض أ

َ
َماءِ َواْْل قُْل َمْن يَْرزُقُُكْم مَِن السذ

بَْصاَر َوَمْن ُُيْرُِج الََْحذ مَِن الَْمي ِِت َويُْخرُِج الَْمي َِت مَِن الََْح ِ وََمْن يَُدب ُِر 
َ
ْمَع َواْْل السذ

 ُ ْمَر فََسيَُقول
َ
فَََل َتتذُقوَن اْْل

َ
ُ َفُقْل أ ُ َربُُّكُم اْْلَقُّ َفَماذَا َبْعَد  31وَن اّلِلذ فََذلُِكُم اّلِلذ

ّنذ تَُْصَفُونَ 
َ
ََلُل فَأ ِ إَِلذ الضذ وعىل اجلملة فال يقع بِص اإلنسان عىل [ ]يونس ﴾32اْْلَق 

 يشء إال وفيه آية عىل وجود القادر العظيم.

 وهلل در القائل: 

 كحف يعىص عإلذه  حا عجبا  

 ويف كتتتء يشء ذتتته  يتتت 
 

 أم كحف جيحد  عجلا د 

 تدل عت  أ ته عذاع تد
 



 65     من خلق المسلم 

وكفى دلياًل بام يف اإلنسان من خلق عجيب يدل عىل القادر العليم، كيف وقد 

َسُُنِيهِْم آيَاتِنَا والرباهني القاطعات، قال تعاىل: ﴿ ،مأل اهلل الكون باآليات البالغات
 
َ
نذُه اْْلَقُّ ِِف اْْلفَاِق َوِِف أ

َ
َ لَُهْم أ هذا هو  [55]فصلت: ﴾نُْفِسهِْم َحِتذ يَتَبَيذ

 األول. اليشء

 النظر يف نعم اهلل على اإلنسان -الثاني

والنظر فيها ، كذلك قد ذكر اهلل عباده يف كتابه بنعمه عليهم، ودعاهم إىل ذكرها

َولََقْد َكرذْمنَا بَِِن مثل نعمة اخللق والسمع والبِص والفؤاد واللسان والشفتني: ﴿
ْن  لْنَاُهْم لََعَ َكثٍِْي مِمذ ي ِبَاِت َوفَضذ ِ َواْْلَْحرِ َوَرزَْقنَاُهْم مَِن الطذ آَدَم وََْحَلْنَاُهْم ِِف الَِْب 

ومثل نعمة الصحة والعمر والرزق واحلفظ  ،[]اإلسراء ﴾70َخلَْقنَا َتْفِضيًَل 

فدة، وإىل ما ال حييص عدها إال اهلل تعاىل، قال ونعمة النساء والبنني واحل ،والكالءة

ِ ََل َُتُْصوَهاتعاىل: ﴿ وا نِْعَمَة اّلِلذ  .[72]النحل:  ﴾ِإَوْن تَُعدُّ

نعم، فهذان الشيئان مقدوران لكل ذي عقل، وهام الطريقان إىل حصول العلم باهلل 

عرفة باهلل وبام يستحقه من الطاعة واخلشية، فعىل املرشد أن يوضح للناس طريق امل

 وتعديد نعم اهلل تعاىل والتذكري هبا. ،يام ذكرنا من التفكر يف املخلوقاتلك وذ ،تعاىل

 والعشرون: يف الصرب وذم العجلة:  ثامنةالفائدة ال

قد يلقى املرشد يف بعض البلدان إقباالً واستجابة، وقد يلقى يف بلد آخر خالف 

لذي ينبغي أن يصرب ما استطاع، ذلك، فال يدعوه ذلك إىل االنِصاف عنهم، بل ا

يف قومه  #وأن يسعى يف ذلك بسنن األنبياء صلوات اهلل عليهم، فقد لبث نوح 

ِ إِّن ِ َدَعوُْت ألف سنة إال مخسني عامًا، ومام حكاه اهلل عنه قوله تعاىل: ﴿ قَاَل رَب 
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ِإَوّن ِ ُُكذَما َدَعْوُتُهْم ِْلَْغفَِر لَُهْم  6 إَِلذ فَِراًرا فَلَْم يَزِدُْهْم ُدََعئِيَ  5قَْوِِم َِلًَْل َوَنَهاًرا 
وا َِصُّ

َ
َصابَِعُهْم ِِف آذَانِهِْم َواْستَْغَشوْا ثِيَاَبُهْم َوأ

َ
وا اْستِْكبَاًرا  َجَعلُوا أ ثُمذ  7َواْستَْكَِبُ

َ  8َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا  إِّن ِ  رُْت لَُهْم إِْْسَ  ثُمذ إِّن ِ ْْسَ
َ
ْعلَنُْت لَُهْم َوأ

َ
...إىل آخر 8اًراأ

 .[]نوح اآليات

حني انِصف عن قومه عندما مل يستجيبوا له،  #وقد عاقب اهلل نبيه يونس 

َوََل تَُكْن َكَصاِحِب : ﴿÷فسجنه يف بطن سمكة، ثم قال تعاىل لنبيه حممد 
فَاْصِِبْ َكَما َصَِبَ ، وقال تعاىل له صلوات اهلل عليه: ﴿[02]القلم:  ...اآلية﴾اْْلُوِت 

و
ُ
ْ لُوأ  .[55]األحقاف:  ...اآلية﴾ الَْعزِْم مَِن الرُُّسِل َوََل تَْستَْعِجْل لَُهمْ  ا

 والعشرون: يف التحمل والصرب:  تاسعةالفائدة ال

ذ عىل ينبغي أن يوطن املرشد نفسه عىل التحمل والصرب والتسامح، فال يؤاِخ 

يد، وال يزيد كام هو شأن الكلمة اجلافة، وال يقابل اجلالفة باجلالفة كياًل بكيل، يدًا ب

وخصوصًا إذا كان صادرًا عن  ،الذين ال يعلمون، وال يعنف من أساء األدب

جهالة، وال يكثر يف عتاب من فعل ذلك، فإن ذلك مام ينفر القلوب ومن هنا قال 

ا َغلِيَظ : ﴿÷اهلل تعاىل لنبيه  ِ نِلَْت لَُهْم َولَْو ُكنَْت َفظا  فَبَِما رَْْحٍَة مَِن اّلِلذ
وا مِْن َحْولَِك فَاْعُف َعنُْهْم َواْستَْغفِْر لَُهمْ   .[752]آل عمران: ...اآلية﴾ الَْقلِْب ََلنَْفضُّ

ْسوَةٌ َحَسنٌَة لَِمْن ََكَن يَرُْجو وقد قال اهلل تعاىل: ﴿
ُ
ِ أ لََقْد ََكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اّلِلذ

َ َواِْلَوَْم اْْلِخرَ  معلومة ومشهورة، فام  ÷ول اهلل ، وسرية رس[97]األحزاب:  ﴾اّلِلذ

يقابل األذى إال باإلحسان، والقصص يف ذلك معروف ومشهور، بل  ÷كان 

حتى مع املرشكني الذين يبالغون يف أذاه فقد روي أنه قال   ÷كان ذلك خلقه 
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يف أحد املواقف: ))اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون((، وقد روي عن أنس ما 

َ  :عرش سنني فام قال ليشء صنعته ÷معناه: خدمت رسول اهلل  وال ؟ صنعته مِل

 .-ا قهرين وال هنرين ـ أو كام قالاصنعه، وم :هأصنعر  ليشء مَلر 

ْعرِْض َعِن اْْلَاهِلِيَ : ﴿÷وقال تعاىل لنبيه 
َ
ُمْر بِالُْعرِْف َوأ

ْ
 ﴾ُخِذ الَْعْفَو َوأ

كفر((،  فيام روي عنه: ))سباب املؤمن فسوق وقتاله ÷، وقال [722]األعراف: 

أنه ما انتقم لنفسه قط، إال أن تنتهك حرمة اهلل فينتقم  ÷واملحفوظ من سريته 

هلل هبا، وملا قال له أعرايب جلف وهو يقسم الغنائم: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد هبا 

: ))وحيك فمن يعدل إن ÷وجه اهلل، مل يزد يف جوابه أن بني له ما جهله، فقال 

 مل أعدل((. إن وخرسُت  مل أعدل، خبُت 

أنه قال: ))إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال  ÷وروي عن النبي 

ينزع من يشء إال شانه((، ))إن اهلل رفيق حيب الرفق كله((، ))من حيرم الرفق حيرم 

 اخلري كله((.

يوم دخل املدينة: ))أهيا الناس أطعموا  ÷وروي أن أول خطبة خطبها 

نوا الكالم، وِصلوا األرحام، وَصلوا بالليل والناس الطعام، وأفشوا السالم، وألي

 نيام، تدخلوا جنة ربكم بسالم((.

ويف وصية أمري املؤمنني البنه احلسن عليهام السالم وكان هو الناصح الشفيق: 

)يا بني اجعل نفسك ميزانًا فيام بينك وبني غريك...إىل أن قال: وال تقل ما ال حتب 

 أن يقال لك(.
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وهتك أستارهم، وتقبيح أفعاهلم، وذمهم بسوء األدب خلق  فتهجني الناس،

ذميم، ونزغة من نزغات الشيطان الرجيم، وال يعد ذلك من النصيحة، وليس 

، بل إن ذلك من أخالق ÷بطريق للتعليم والرتبية، فخري اهلدي هدي حممد 

 أهل اجلاهلية التي حارهبا اإلسالم أشد املحاربة، قال شاعرهم: 

 أحد علينا         فنجهل فوق جهل اجلاهلينا أال ال جيهلن

يف قوله هبا ه ه رب  بَ التي أدَّ  ÷أين هذه األخالق اجلاهلية من أخالق الرسول 

ا َغلِيَظ الَْقلِْب ، ﴿[]الحجر ﴾88َواْخفِْض َجنَاَحَك لِلُْمْؤمِنِيَ تعاىل: ﴿ َولَْو ُكنَْت َفظا
وا مِْن َحْولَِك فَاْعُف َعنْهُ  ْمرِ ََلنَْفضُّ

َ
 ﴾ْم َواْستَْغفِْر لَُهْم وََشاوِرُْهْم ِِف اْْل

وخفض جناحه أمره اهلل تعاىل  ÷فزيادًة عىل لني جانب النبي  [752عمران: ]آل

ِيَن ثم مشاورهتم لتطيب أنفسهم: ﴿ ،واالستغفار هلم ،بالعفو عن امليسء َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

َ َوقُولُوا قَْوًَل َسِدي ْعَمالَُكْم َويَْغفِْر لَُكْم  70ًداآَمنُوا اتذُقوا اّلِلذ
َ
يُْصلِْح لَُكْم أ

ْسوَةٌ َحَسنٌَة لَِمْن ََكَن يَرُْجو ، ﴿[]األحزاب﴾ ذُنُوبَُكمْ 
ُ
ِ أ لََقْد ََكَن لَُكْم ِِف رَُسوِل اّلِلذ

َ َواِْلَوَْم اْْلِخرَ   .[97]األحزاب: ﴾اّلِلذ

سه، وهل حيب أن تقال ويزن غريه بنف ،فالعاقل قبل أن يتكلم بالكلمة ينظر فيها

له تلك الكلمة، فإن رضيها لنفسه خاطب هبا غريه، وإال فال، ويف املثل الشعبي: 

 )عس جلدك وجلد غريك سواء(.

 ألهلِ  والتقديرُ  واالحرتامُ ، يف قلوب الناس واملكانةُ  واإلرشادُ  وليس العلمُ 

التشهري هبم ليس ذلك بمربر للتشنيع بالناس وتقبيح آداهبم و -واإلرشادِ  العلمِ 

 وهتك أستارهم، فالقبيح قبيح ُمن كان.
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نعم، التواضع والرفق واللني وحسن احلديث من أحسن األخالق وأرفعها، 

 غري أنه من أهل الرئاسة والرشف والعلم أحسن وأرفع.

غري أنه من أهل الرئاسة والرشف  ،والبذاءة يف الكالم وسوء األدب قبيح

ه ويفحش إذا صدر عن أهل الدعوة إىل اهلل والعلم أقبح وأقبح، ويزداد قبح

فإن كان ذلك األدب السيئ وتلك البذاءة مستعماًل يف  ،واإلرشاد يف سبيل اهلل

الدعوة كان ذلك أبعد، وقد رضب اهلل تعاىل املثل للكلمة الطيبة وللكلمة اخلبيثة يف 

 سورة إبراهيم فال نطول بذلك.

اإلسالم، تكرر احلث عليه يف القرآن  فحسن األدب يف احلديث له منزلة كبرية يف

العلم واملرشدون  العلم وطلبةُ  ويف السنة، واألوىل بأخذ هذا األدب العايل أهُل 

 والدعاة إىل اهلل تعاىل وإىل دينه.

ونقول: إن سوء األدب والفحش يف الكالم والبذاءة ال خري يف ذلك البتة؛ ألن 

 ذلك يؤدي إىل مفاسد: 

 إذا كان شديد اجلانب حياسب عىل النقري والقطمري.ـ النفرة عن املرشد 4

 .÷ـ املخالفة لتأديب اهلل تعاىل، واملخالفة ألدب النبي 4

 وذمهم ملن كان كذلك. ـ مقت الناس2

وال أدري ما هي املكاسب التي يتطلبها املرشد بالبذاءة واالسرتسال يف 

ف بالشدة والقوة األعراض؟ والتهجني هلم؟ ربام أنه يقصد من وراء ذلك أن يوص

 واملهابة عند حمبيه وشيعته وغريهم.
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ِ ولكن ذلك خالف ما وصف اهلل به املتقني يف قوله تعاىل: ﴿ ٌد رَُسوُل اّلِلذ ُُمَمذ
ارِ رَُْحَاُء بَيْنَُهمْ   الُْكفذ

اُء لََعَ ِشدذ
َ
ِيَن َمَعُه أ ، ويف قوله تعاىل: [92]الفتح: ...اآلية﴾  َواَّلذ

ِِت ا﴿
ْ
ةٍ لََعَ فََسوَْف يَأ ِعزذ

َ
ذِلذٍة لََعَ الُْمْؤمِنَِي أ

َ
ُ بَِقْوٍم ُُيِبُُّهْم َويُِحبُّونَُه أ ّلِلذ

 .[50]المائدة:  ...اآلية﴾الًَْكفِرِينَ 

وإذا كان هذا يطلب من وراء ذلك السيادة والرشف فهذا ليس من مظاهنا، فقد 

ة والرشف التي قيل: ما ساد إال حليم، فاحللم والصفح والعفو من مقومات السياد

، كام جاء يف قوله ÷ هبا النبي   الناَس  ال حتصل إال به، وهي الصفة التي لفَّ 

وا مِْن تعاىل: ﴿ ا َغلِيَظ الَْقلِْب ََلنَْفضُّ ِ نِلَْت لَُهْم َولَْو ُكنَْت َفظا فَبَِما رَْْحٍَة مَِن اّلِلذ
ْمرِ  َحْولَِك فَاْعُف َعنُْهْم َواْستَْغفِْر لَُهْم وََشاوِرُْهمْ 

َ
 .[752]آل عمران:  ﴾ِِف اْْل

وانفضوا من حوله، ، ÷فلوال هذا اخللق العظيم لنفر الناس عن النبي 

 وقال أحد الشعراء وهو العباس بن األحنف: 

 حتمـــل عظـــيم الـــذنب ُمـــن حتبـــه

ــوى ــذنب يف اهل ــر ال ــك إن مل تغف  فإن
 

ــا ظــامل   وإن كنــت مظلومــًا فقــل أن

 يفارقك مـن هتـوى وأنفـك راغـم
 

 اآلخر، وهو أبو سليامن اخلطايب:  وقال

ــد ــر واقتص ــن األم ــل يف يشء م  وال تغ

ـــه ـــك كل ـــتوف حق ـــامح وال تس  فس
 

 وأبــق فلــم يســتوف قــط كــريم 

ــ ــاَل كِ ــيم يَفر رَ  َط ــور ذم ــد األم  قص
 

وال يغرت املرشد من حتمل الناس له وسكوهتم، فام ذاك إال أهنم أكثر منه تكرمًا، 

 وأفضل أدبًا، وأوسع حلاًم.
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أن يكون األمر عىل العكس من ذلك فاهلل املستعان، ومنه تعاىل  واملفروض

 نستمد اإلعانة والتوفيق والتسديد، إنه ويل ذلك.

 : العلم للناس مجيعًا: الثالثونالفائدة 

عىل املرشد أن يلقي يف روع الناس وأهل البلد التي هو فيها أن العلم موضوع 

  القارئ.للناس مجيعًا، للكبار والصغار، وللقارئ وغري

وأن العلم ليس بحاجة إىل القراءة والكتابة أو صغر السن، وأن اليشء الذي 

 حيتاج إليه العلم هو شيئان اثنان: أحدهام العقل والثاين السمع.

وأن التعلم فريضة واجبة عىل كل مسلم عاقل سامع، فالعقل البد منه، وكذلك 

توفر يف اإلنسان هذان الشيئان  السمع؛ ألنه ال يمكن أن يعرف ما يقال إال به، إذا

 فطلب العلم واجب سواء كان صغريًا أم كبريًا، قارئًا أم غري قارئ، ذكرًا أم أنثى.

ََل أما من كان أصم ال يفهم ما يقال، فلعل اهلل تعاىل يعذره؛ ألن اهلل تعاىل يقول: ﴿
ُ نَْفًسا إَِلذ وُْسَعَها ُ نَْفًسا إَِلذ َما آتَاَهاََل يُكَ ، ﴿[923]البقرة:  ﴾يَُكل ُِف اّلِلذ  ﴾ل ُِف اّلِلذ

، فعىل املرشد أن حيث الناس مجيعًا عىل العلم كاًل عىل مستواه، فأهل الذكاء [1]الطالق: 

والقراءة والكتابة بالطريقة املعروفة، والكبار باالستامع، وكذلك أهل الشواغل 

 ك يف أوقات فراغهم.هيمهم وحيثهم عىل االستامع عىل األقل، وجيعل ذل -ريوالتقص

 الثالثون: التفاوت يف الذكاء: احلادية والفائدة 

قد يكون للمرشد عدة من الطلبة، يستمرون يف الدراسة، وربام كان بعضهم من 

عند ذلك يلزم املرشد أن يزيد هؤالء  ،أهل الذكاء والرغبة والقدرة عىل دروس أكثر
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، وحيملهم من الدروس األذكياء دروسًا إضافية، ويعتني هبم عناية خاصة

 عليه. قدروا ما

ومن اخلطأ يف الرأي واخلطل يف التدبري أن يقتِص هبم عىل تلك الدروس العامة 

مع قدرهتم عىل أضعافها، ومع سعة أفهامهم، ورغبتهم الكبرية، وإذا كان للمدرس 

عدة من الطلبة، فإهنم ال يكادون خيلون من أهل الذكاء وجودة الفهم، فإذا كان 

مر كذلك فإنه ال ينبغي أن يفرط فيهم ويضيع وقته ووقتهم، فإن الذكي احلريص األ

 الذكي يف سنة. قد يستفيد من العلم يف شهر أكثر مام يستفيده غريُ 

هذا، والذي محلني عىل خط هذه الفائدة أنني رأيت يف بادية بعض األذكياء 

مقروآهتم ال تتجاوز  الراغبني أشد الرغبة يف العلم، وسألناهم عن املقروآت فإذا

فقالوا:  ؛ذلك استأت من ذلك وسألت عن السببالعقد الثمني يف عدة أشهر، عند 

األستاذ يدرسنا مع زمالئنا دروسًا عىل مستوى زمالئنا، وال أمكن مطالبة املدرس 

فاضطررنا إىل مسايرهتم  ،بزيادة الدرس؛ ألن زمالءنا ال يتحملون ذلك

 الدرس. وتصغري

من الالزم عىل املرشد أن خيص األذكياء من طلبته بدروس  فمن هنا رأيت

إضافية زيادة عىل الدروس العامة، ويعتني هبم عناية خاصة، ويوليهم جل عنايته، 

ولو مل يكن للمرشد إال تلميذ واحد من أهل الذكاء واحلرص والرغبة والدين لكان 

إبٍل مائٍة ال جتد فيها أهاًل لبقاء املرشد من أجله، ويف املثل النبوي: ))الناس ك

 راحلة((، ويف املثل الشعبي: )مائة بواحد وواحد بامئة(.
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فإذا صادف املرشد يف أي حملة واحدًا كام وصفنا، فقد حصل عىل البغية 

 املنشودة، وعىل الغرض املطلوب، وكان احلال مع ذلك كام قال الشاعر: 

 إلياب املسافرفألقت عصاها واستقر هبا النوى       كام قر عينًا با

وذلك ألن من كان كذلك، فإنه مؤهل حلمل العلم وإصالح البالد والعباد،  

 وقد قال الشاعر يف ذكر مقومات العلم التي ال حيصل إال هبا:

ـــتةٍ  ـــم إال بس ـــال العل ـــن تن ـــي ل  أخ

 ذكـــاٌء وحـــرٌص وافتقـــاٌر وغربـــةٌ 
 

ــــان  ــــا ببي ــــن تأويله ــــآتيك ع  س

 وتلقــــني أســــتاذ وطــــول زمــــان
 

 والثالثون: موقف املؤمن من العصاة:  نيةثاالفائدة ال

د بعض من أهل الفسوق رشد يف أي بلد، وكان يف ذلك البلإذا كان امل

والعصيان، فال ينبغي أن ينفر منهم، بل الالزم عليه أن يظهر احلفاوة هلم واالحرتام، 

ولكن بعد أن  ،واألخالق الطيبة، وجيلس معهم، ويتلطف هلم ويتلني، ثم يعظهم

نهم باالحرتام له والتقدير، ويف ظني أن التلني هلم واستعامل األخالق الطيبة حيس م

 هو الذي سيجرهم إىل التوبة واإلقالع.

الناس إليه، وجذهبم إىل حمبته والدخول  ÷فباألخالق العظيمة جر النبي 

ِ نِلْ ، وتاممًا كام قال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿÷يف دينه  َت لَُهْم َولَْو فَبَِما رَْْحٍَة مَِن اّلِلذ
وا مِْن َحْولَِك  ا َغلِيَظ الَْقلِْب ََلنَْفضُّ ومن هنا قال اهلل ، [752]آل عمران: ﴾ ُكنَْت َفظا

، فهذا هو الواجب عىل []القلم ﴾4ِإَونذَك لََعََل ُخلٍُق َعِظيمٍ : ﴿÷تعاىل لنبيه 

 املتصدي لإلرشاد.
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عة، وإظهار العداوة كام يف فإن قلت: إن املعروف يف حق أهل املعايص هو املقاط

ِ قوله تعاىل: ﴿  .[99]المجادلة: ...اآلية﴾  ََل ََتُِد قَوًْما يُْؤمِنُوَن بِاّلِلذ

 : حاالتقلت، وباهلل التوفيق: املسألة مع أهل الفسوق والعصيان ذات 

 احلالة األوىل: هو ما ذكرناه يف أول هذا املبحث.

عامل ىل، ويطبقها املرشد بام يف ذلك استاحلالة الثانية: بعد أن متر املرحلة األو

ويظهر اإلقالع والتوبة، وإن مل يكن يف  ،هنالك قد يستحي هذا الفاسق، املواعظ

 الواقع كذلك.

 احلالة الثالثة: أن يقلع ويتوب حقًا ظاهرًا وباطنًا، وتظهر عليه عالمات ذلك.

يظهر التوبة احلالة الرابعة: أن يكف هذا الفاسق من التظاهر بالعصيان وال 

واإلقالع، ولكنه قد استحيى، فكف ظاهرًا، وأبدى احرتامه للمؤمنني، ومل 

 يعاندهم، ومل يعادهم، ومل يقف يف طريقهم.

احلالة اخلامسة: أن ال يكف هذا الفاسق عن فسوقه، بل ما يزال يتظاهر 

ا هو بالعصيان، بعد التلني له والتلطف له، وبعد كل ما ذكرناه يف أول املبحث، فهذ

 الذي جتب معاداته ومقاطعته حتى يقلع عن فسوقه وعصيانه.

فهذه مخس حاالت يفرتض حصوهلا، ولكل حالة حكم، ففي احلاالت األربع 

األول، ال تنبغي املعاداة واملقاطعة، ويف احلالة اخلامسة تنبغي املعاداة واملقاطعة حتى 

 يقلع ويتوب.

ادُْع إََِل َسبِيِل َرب َِك فقوله تعاىل: ﴿ والدليل عىل كل ما ذكرناه، أما يف األوىل
ْحَسنُ 

َ
، وسنة النبي [795]النحل:﴾ بِاْْلِْكَمةِ َوالَْموْعَِظةِ اْْلََسنَةِ وََجادِلُْهْم بِالذِِت ِِهَ أ
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، فإهنم $وسريته يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، والظاهر أنه إجامع أهل البيت  ÷

املنكر إال بعد فشل اللني، وعدم نجاحه يف قد قالوا: إنه ال جيوز أن يشادد أهل 

 املنكر. تغيري

 ÷يف املنافقني وسنته معهم، فإنه  ÷وأما يف الثانية: فسريته 

غري أنه قد  ،يكاشفهم العداء، وإن كان القرآن قد كشف ثوب السرت عن بعضهم مل

نهم: بقي كثرة كثرية مل يكشفهم القرآن ومل يفضحهم، ومنهم الذين قال اهلل تعاىل ع

ْهِل الَْمِدينَةِ َمَرُدوا لََعَ انل َِفاِق ََل ﴿
َ
ْعَراِب ُمنَافُِقوَن َومِْن أ

َ
ْن َحْولَُكْم مَِن اْْل َومِمذ

 ÷، وهؤالء أجرى عليهم النبي [747]التوبة:...اآلية﴾  َتعْلَُمُهْم ََنُْن َنعْلَُمُهمْ 

 حكم املؤمنني.

 ÷وا يمكرون بالنبي ولعل الرس يف كشف السرت عن بعضهم هو أهنم كان

 يف اخلفاء، ويكيدون لإلسالم رسًا، ويتعاونون مع أهل الكتاب يف الرس.

 ÷أما بقية املنافقني الذين مل يكشف هلم القرآن سرتًا، وأجرى عليهم النبي 

اإلسالم عىل إغامض، وعىل غري  حكم املؤمنني يف الظاهر، فهم الذين لبسوا ثوب

مل يكيدوا كغريهم، فهؤالء قد أجرى اإلسالم عليهم غري أهنم مل يمكروا و ،به ارض

 حكم املؤمنني.

وجعلنا حكمه كحكمهم لعدم ، ونحن أجرينا من ذكرنا يف احلالة الثانية جمراهم

 الفارق، بل لعل احلكم يف الفرع أوىل فتنبه.

ِ ودليل ما ذكرنا يف احلالة الرابعة، قوله تعاىل: ﴿ ُ َعِن اَّلذ يَن لَْم ََل َينَْهاُكُم اّلِلذ
 َ وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِِلْهِْم إِنذ اّلِلذ ْن َتَِبُّ

َ
ِيِن َولَْم ُُيْرُِجوُكْم مِْن دِيَارُِكْم أ ُيَقاتِلُوُكْم ِِف ال 
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من  ، وكذلك سكوت أمري املؤمنني عن معاداة بعضٍ []الممتحنة ﴾8ُُيِبُّ الُْمْقِسِطيَ 

يظهر من فلتات ألسنتهم يف جمادلتهم بام  ،أصحابه مع علمه بام هم عليه من العصيان

له وحماورهتم معه، فإنه سكت عن املعاداة، وأجرى عليهم حكم املؤمنني حتى 

أعلنوا بالعداء، وجاهروا بالعصيان، وخرجوا عن الطاعة، ونزعوا أيدهيم من يده، 

 فعند ذلك عاداهم.

ا دام عىل ما فهذا القسم الذي ذكرناه يف هذه احلالة الرابعة ال تلزم مقاطعته م

 وصفنا من التسرت، وعدم الوقوف يف طريق اإلرشاد.

 والثالثون: يف األسلوب األمثل:  ثالثةالفائدة ال

أنفع له، والسيام  دٍ عر وإلقاؤها إليه من بُ  ،التلويح باملوعظة أبلغ يف نفس العايص

 ومل يظهر منه ما يدل عىل أنه يريده. ،إذا مل يلتفت إليه الواعظ

 يتعرض املرشد لوعظ شخص معني، وحيثه عىل ترك معصية معينة، فينبغي أن ال

ولكن جيعل املوعظة للناس عامة، وحيذر من املعايص عمومًا، ويذكر الوعيد، 

وجيعل تلك املعصية أحد ما حيذر منه، وخيصها بيشء من الزيادة عىل حسب مقتىض 

 .÷ احلال، وهذا هو أسلوب القرآن الكريم، وأسلوب النبي

ملرشد أن يتخري األنفع يف املوعظة، واألبلغ واألرشد، وأن يتجنب ما فعىل ا

، وينبغي للمرشد أيضًا أن ال يسمح ألحد واالشمئزازعساه يؤدي إىل النفور 

أنه قال: ))ال يبلغني أحد منكم  ÷بالكالم يف أحد، فإنه قد روي عن النبي 

 يم الصدر((.عن أحد من أصحايب شيئًا، فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا سل
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 والثالثون: وهي فائدة جامعة، وهي يف سالمة الصدر من الفساد:  رابعة الالفائدة 

أنه قيل: يا رسول اهلل، أي الناس أفضل؟ قال:  ÷جاء يف الرواية عن النبي 

))كل خمموم القلب صدوق اللسان((، قيل: صدوق اللسان نعرفه، فام خمموم 

  .إثم فيه وال بغي وال غل وال حسد((ال  ،القلب؟ قال: ))هو التقي النقي

إن فساد القلب داٌء خبيث يفسد األعامل الصاحلة، ويطمس هبجتها، فال يكون 

 فيها فائدة وال عصمة.

إن احلقد إذا حلَّ يف القلب دفع بصاحبه إىل التخيل وافرتاض األكاذيب واهتام 

، ثم القسوة الناس بام هم منه بريئون، وتكرب له نفسه اليشء الصغري وتضخمه

ويفسد يف األرض، ومن ثم فال يسرتيح ، والعناد، فيقطع ما أمر اهلل به أن يوصل

 صاحب احلقد إال إذا وجد له متنفسًا يرغي فيه ويزبد، ويؤذي ويفسد.

وقد أدرك الناس حتى يف جاهليتهم أنه ال حيمل احلقد إال أهل الدناءة، أما أهل 

  ة: املروآت فإهنم يتنزهون عنه، قال عنرت

 ال حيمل احلقـد مـن تعلـو بـه الرتـب  
 

 وال ينال العال مـن طبعـه الغضـب 
 

واحلقد هو بذرة الفساد التي تثمر احلسد والبغضاء واملشاحنة والنميمة والغيبة، 

ما أمر اهلل به أن يوصل، والفساد يف األرض  السوء، وقطعَ  واالفرتاء عىل الناس، وظنَّ 

مل صاحبه عىل رد احلق وشكاسة اخللق، ومن ثم فال بغري احلق، والبغي واإلثم، وحي

ل عثرة عاثر، وال يقبل معذرة معتذر، وال يغفر ذنب مذنب، وعند ذلك تنتزع من ييق

 ،قلبه الرمحة، وحتل حملها القسوة، وتستويل عليه الغفلة، فرتاه يتمنى اخلسارة لكل أحد

يل يف صدره؛ ألنه وجد متاع ل احلقد تغجال ليشء إال ألنه هو مل يربح، فال تزال مرا

  الدنيا الذي يتمناه يف يد غريه من دونه، وهذه عنده هي الطامة.
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قد حاز كرامة اهلل حقد عليه، وعىل ذريته، #  وقدياًم ملا رأى إبليس أن آدم

اَطَك الُْمْستَقِيَم فقال مقساًم: ﴿ ْقُعَدنذ لَُهْم ِِصَ
َ
ْغَويْتَِِن َْل

َ
نذُهْم مِْن ثُمذ َْلتِيَ  16فَبَِما أ

ْكََثَُهْم 
َ
ْيَمانِهِْم وََعْن َشَمائِلِهِْم َوََل ََتُِد أ

َ
يِْديهِْم َومِْن َخلْفِهِْم وََعْن أ

َ
َبْيِ أ

 .[]األعراف ﴾17َشاكِرِين

ل يكيد للحاصلني عليه، كام قال الشاعر:  وذلك ألن احلاقد ملا فاته اخلري  حتوَّ

 لكل أعداء له وخصومحسدوا الفتى إذ مل ينالوا سعيه        فا

وكان األجدر هبذا احلاقد أن يتحول إىل ربه يسأله من فضله، كام قال تعاىل:  

ا اْكتََسبُوا ﴿ ُ بِهِ َبْعَضُكْم لََعَ َبْعٍض لِلر َِجاِل نَِصيٌب مِمذ َل اّلِلذ َوََل تَتََمنذوْا َما فَضذ
 َ لُوا اّلِلذ

َ
ا اْكتََسْْبَ َواْسأ  فلربام أدرك بعدُ  [59]النساء:  ﴾ مِْن فَْضلِهِ َولِلن َِساءِ نَِصيٌب مِمذ

 ما عجز عنه من قبل، فإن فضل اهلل واسع، وقد أمر بسؤاله.

ونعوذ باهلل من احلقد فإنه إذا استرشى يف القلب صعب عالجه وتعرس إطفاء 

م جهنم وغسلينها، هليبه إال محي ثل: )آخر الدواء الكي( فلن يطفئحرارته، ويف امل

عند ذلك سيفيق احلاقد ويتندم عىل ما فات ولكن حني ، بجمرهاثم الكي 

 الندم. ينفع ال

***** 
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نعم، طبيعة احلقد الذي جيده اإلنسان يف نفسه هي أمر ال يستطيع اإلنسان أن  

يتخىل عنها؛ ألهنا فطرة وطبيعة طبعت عليها النفوس، فالنفس بطبعها تدعو إىل 

 اإلثم والبغي والفساد.

اهلل سبحانه وتعاىل حني دعا عباده إىل ترك احلقد أراد منهم أن ال يطيعوا و

أنفسهم فيام تدعوهم إليه، وال يوافقوها فيام هتوى، وهذا مام هو داخل يف قدرهتم 

 وحتت وسعهم.

ه إذًا فاإلنسان مكلف بحبس لسانه ويده ومجيع جوارحه عن كل ما تدعو إلي

ص أحدًا، وال هيتك عرض أحد، وبقدرته أن قنتطبيعة احلقد، فبقدرته أن ال ي

 ،يتواضع إلخوانه، ويدعو هلم بخري الدنيا واآلخرة، وبقدرته أن يسعى فيام ينفعهم

وبقدرته أن يذكر فضائلهم، وأن يصون أعراضهم، وأن يدافع عنهم، وال يرضه 

حينئذ ما يف قلبه، وإنام يرضه لو أطاع هوى نفسه، أما إذا خالف هوى نفسه فال 

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِ رضه، وتاممًا كام قال تعاىل: ﴿ي مذ
َ
 40َوَنََه انلذْفَس َعِن الَْهَوىَوأ

َوى
ْ
 .[]النازعات ﴾41فَإِنذ اْْلَنذَة ِِهَ الَْمأ

فاملؤمن احلق هو الذي رجحت عنده طاعة ربه عىل طاعة هوى نفسه، وهذا هو 

ِ عاىل: ﴿احلب الذي مدح اهلل املؤمنني به يف قوله ت َشدُّ ُحباا ّلِِلذ
َ
ِيَن آَمنُوا أ  ﴾َواَّلذ

، فاملحب هلل تعاىل يؤثر طاعة ربه عىل طاعة نفسه، ويقدم ما حيبه اهلل تعاىل [735]البقرة:

 عىل ما حتبه نفسه.

***** 
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وهكذا كل الطاعات، فإهنا ال حتصل إال بعصيان النفس وهنيها عن هواها، فكل 

  تعاىل به له من النفس ما يدعو إىل خالفه.واحد مام أمر اهلل

فمثاًل التصديق باهلل تعاىل، وبرسله، وباليوم اآلخر يزامحه ويصارعه الشك الذي 

تقتضيه طبيعة النفس، وليس يف وسع املكلف أن يبعد الشك عن نفسه، لكنه مكلف 

آيات يف  بأن ال يستجيب لداعي الشك، وبأن يضعفه ويكرس شوكته بالنظر والتفكر

ُِل مَِن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء اهلل، والتدبر لكتاب اهلل، ومن هنا يقول اهلل تعاىل: ﴿ َوُنَْن 
فالتدبر لكتاب اهلل تعاىل يدحر الشك، ويكبحه  []اإلسراء ﴾82َورَْْحٌَة لِلُْمْؤمِنِيَ 

 ويضعفه، فاملكلف حمتاج دائاًم إىل جماهدة نفسه وعصياهنا ومصارعتها، وكبح

 جامحها يف كل طاعة.

بحصول اخلشية من اهلل  مرهونٌ والنجاح يف السيطرة عىل النفس وكبح جامحها 

 تعاىل، واخلوف من عقابه.

هواها  هذا، ولوال املشقة العظيمة التي يعانيها املكلف يف مصارعة نفسه، وردر 

اآلية السابقة:  يف كل ما كلف به ملا استحق املنازل الرفيعة يف اجلنة، ولذا قال تعاىل يف

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِ ﴿ مذ
َ
فَإِنذ اْْلَنذَة ِِهَ  40َوَنََه انلذْفَس َعِن الَْهَوىَوأ

َوى
ْ
 .[]النازعات ﴾41الَْمأ

هذا، وقد قال تعاىل فيمن أعرض عن داعي ربه، واستجاب لداعي هواه: 

ََذ إِلََهُه َهَواهُ ﴿ يَْت َمِن اَتذ
َ
فََرأ
َ
اهلل سبحانه وتعاىل يدعو املكلف [ 95لجاثية:]ا ...اآلية﴾ أ

إىل طاعته، وداعي اهلوى أيضًا يدعو إىل طاعته، فإذا استجاب لداعي اهلل تعاىل فهو 
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مؤمن، وإن أعرض عن داعي اهلل تعاىل، ومال إىل إجابة اهلوى وطاعته، فقد خرج 

عبد غري  نر بذلك عن اإليامن، وعبد هواه، ويلزمه لذلك اسم الكفر والرشك؛ ألن مَ 

 مرشكًا، وإن مل جتر عليه بعض األحكام.فرًا واهلل تعاىل يسمى كا

فاملكلف يف بداية األمر جيد صعوبة شديدة،  ،قد خيف هوى النفس تدرجيياً 

ثقيلة، ثم ختف تلك الصعوبة واملعاناة يف الوقت  ويعاين من املشقة والتعب معاناةً 

 ويسهل قيادها.الثاين، ثم كذلك حتى تنقاد النفس أخريًا، 

***** 
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ينبغي اإلكثار من الدعاء والترضع إىل اهلل تعاىل يف األوقات املناسبة، والسيام يف 

 وقت اخللو بالنفس واهلدوء، ومن األدعية املأثورة: 

))اللهم لك احلمد ال إله إال أنت عامل الغيب والشهادة، اللهم أذهب عنا اهلم 

ما بطن، ربنا أفرغ علينا صربًا وتوفنا مسلمني سبحان واحلزن والفتن ما ظهر منها و

ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني واحلمد هلل رب العاملني((، 

 واالستغفار فيه خري كثري، خري الدنيا واآلخرة، فال يمل اإلنسان منه.

وأخريًا، فقد أفرغت يف هذه الصفحات كل ما أنصح به املرشدين وطلبة العلم، 

  أدخر عنهم شيئًا فيه خري ومنفعة، نزوالً حتت وجوب القيام بالنصيحة.ومل

 ،سبحان ربك رب العزة عام يصفون ،ربنا أفرغ علينا صربًا وتوفنا مسلمني

 واحلمد هلل رب العاملني ،وسالٌم عىل املرسلني

 وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين 

 وسلم تسلياًم كثرياً 

****** 

*** 

* 
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